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6elegrarnhyran
Hnnonsavdelningen

Huvudkontor: Stockhotm, Klara V' Kyrkogata 12

Riks 12 00, 13 43, tt4 42. Alln. 87 00, 9s s0' I 50' 7' 66'

ÄVDELNINOS(ONTOR:
Malmö, Göteborg, Helsingborg, Norrköping,

örobro, Eskilstuna, Sundsvall, lönköping,
Uppsala, Malmö,

Vi förmedla annonser I Vi stå alltid till tjänst
till alla tidningar oclr rid- ll
skrifter i in- oEh uilanclet ll rrre(l upPsittat)!te av sr)ral(-
till delrs egnu priser. ll i'utta origincllu rnnonscr
- Arrn-orrsernas-rilitiga in- ll sa,,,t ururorrsplaner.förartde kontrolleras. 'l "-'-' -' --- "' -

AYdelning fön Pnessunklipp
niks 7787 ' Allm. Tel. 91 04

f,evererar urklipp av ar-
tiklar och notiser ur de
flesta svenska tidningar
och tidskrifter röral)de po-
litiska, ehonorniska och
sociala ämnen, hönst, litte-

råttr, teater
o, s. v, o. s. v.

Klich6amstalten
Riks 93 73 - Allm, Tel. 227 00

trIottager och utför elter J Förfrågningar besvaras
rnodent taxn bestiillrringar I orngåcnde.
å rrlla slags klicheer. ll

lilichöerrra leverr,ras arr- ll liekvisitionerlordcgör'rs
Iingen rnol stvckebelalning ll aillir)gen skri[lligen lill
eller irskontnrkl. ll Svenska Telegranbyråns l(liche-

Upl,gör lörslag och teck- ll anstalr, Slockbolm eller. per
ningar lill ll lelelbn tillSlockholnr Riks

ANN0NSI(LICHEER I 93 7ll eller Ällrn- Telr.fon
på billigavillkor. | 227 00.

Handelsavdelningen
Iliks 93 73 - Allm. Tel.227 00

Ernolluger abonnernent I rromisl<arrreddelandcrroch
å alla slug av \alu- och ,l \lixclkurser. Snrl,lrast o.
Foridbörsnoteringar', Elio- | absolut tillförlitligt.

Abof,nement kau ske mot
stychetalsberäknirtg efler
moderat taxa eller mot
rnånatls- eller kvartalsbe-
talning.

liör retrospelitiva under-
sökningrr beräknas srir-
skilt:rrvode.
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Alknänna

Fördelatr<tigaste placering av sparmedel

Minsta insåttning 2b öre.
Högsta gällande ränta.

ALLMÄNNA SPARBANKEN
- - - Vasagatan 4L,Stockholm _ _ _

ALLMÄNNA SFARBANKEN
- - - - Storgatan B, örebro - _ _ _

ALLMÄNNA SPARBANKEN
- Hospitalsgatan 8, Norrköping -

ALLMÄNNA SPARBANKEN
- Posthuset, Gävle

ALLMÄNNA SPARBANKEN
- - - Storgatan 3, Sundsvall - - _

ALLMÄNNA SPARBANKEN
- - - - Storgatan 48, Luleå _ _ _ _

ALLMÄNNA SPARBANKEN
- - Vaksalagatan 20, Uppsala - -
ALLMÄNNA SPARtsANKEN
- - Kyrkogatan 22, Göteborg - -

toBg. I På större platser finnas spar-
bankskommittder som emottasa insiittningar.

tlfimpfrr FOLK.
KALEI\DERIV

1918

TREDJE ÄRCJI'CAX

ÄNDItA UPIJI,AGAN

3 I :sta-45:1e lrrserrdel

STOCKI-IOLil,T
FRAMS FÖRLAi]



Ti,ll Folkkalenderns lcisare !
. Tred,je d,rgdngen aa IOLKKALENDEBN bjtrcles hcirmtr(

all'miinheten. Trots d,e udldsatnt stegrad,e ./ramsttillni,ngskostna-
d,eryta har ocksd, d,enna årgd,ng aasentiigt rlt:tui,d,gats, med om.lving
30 sidor. Stdende i, tachsamhetsskutd, ti,ll lisarna har rer|. sd,
ld,ngt g-örligt anuänt sig aa ,inkowtna rdd, och wppslag röt"and,e
i.nnehållet, en förmdn som ai holtpas Jä d.tnjttta ciuen rtristtt år
- se bilciggsblad,et å sicl. ZpB, som senast angiuen tid, bör i,n-
scindas till ilolkkalenrJ"ern" Erams fArlag, Toisgatcrn 10 Stock_
halm.

Tidenäkning.
År 1918 år det 6631:a i den Julianska perioden; 26?1:a

från Roms grunclliiggning; 2692:a från Olr.mpiadernas början;
23:e i solcirkeln. Sondagsbokstaven år F. Gamla stilen :
nya stilen - 13 dagar. Påskterninen inträffar den 27 ruars.

Fönklaningan till kalendariet.

Fönmörkelser.
År 1918 iDtrii{fa tre förmörkelser, två i solen octi en i

mfluen, av vilha ingen blir synlig i Stockhohn.

Tecknens törklaning.
Bed,aktör: K. KILBOM.

Tecknare: I STARKENBERG.

STOCKHOLM 1917.
Stochl-.olms Bokindustri A.-Bs Roktr

O solen.
( månen.

O nymåne.

O första kYarteret.

O fullmåne el. nealaD.

O sistr! kvårteret.

lllaneteD Veuus.
, lfarE,
, Jnpiter.
, Saturnus.

ulD.
Ded.

f iiörmiddageu,
e eftermicldagen.
( DedflyttniDg till

eftedöljancle dag.

) upDflyttDing till
töregåe!ale dag.
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JANUARI I918
1T
2Q
3T
4F
5L

6S
7M
8T
90

r0T
1lF
t2r,

Nyårstlngen Onrirntasl
Svea Q n.7.rr e
Alfred K fjii,rm,astRut 6lu.10.zs e
Hanna O 0.so o

Minneslista
. Den borgerliga kommunen:
' !'atre den 3l avslutås i landskom-
muner räkenskaperna ocb överläD-
nås till kommuDarst. ordf. Före d.
l5 redovisar styrelser för särskildå
verkställighetshestyr till kommu-
naluämod ; horältelse över hälso- och
sjukvlrd lämoas i latrdskommulrer;
hundskalt erlägges i kommmer, dlir
såilatr beslutats-.-

Soc.-dem. Vdnsterpartiet :
genast d. I erlägger enskildå medl.

kontingent till Arb.-komm. eller ån-
nan lokalorgatrisarion.

Soc,-rlem. a ng dom s fö rbundet :
Ungdomsklubbarna har rirsmöten,

vä)jer styrelscr. revisorer 0ch nödiga
kommittder, StormkLocke- och lit-
teråturtörsiljåre; ins;iniles klubb-
rapporter före al. 15 till D. S. och
C. S.: före d.3l insänder distrikt-
styrelsernå rapporler lill C. $.: rp-
dovisar klubbkassörer och andra
skyltliga o/l@ skulder till förbunds-
expeditioner vid risk ay kravbrev
ocb offentligqörande av de sl{vldiga
i förhundsoiånet. Klubbstvre'iserna
övervåkar ått redovistringsker. Pre-
numereras på BtormklbckaD och
anilra arbetareuiltringar.

Eiksdagen:
Den 15 sammånträder riksdagen

i Stockholm.

Lantmannen
kör hem dy- och torvjord till kom-
poster eller myllökning i åkern,där
detta år behöyligt. I]äser och slöjdår
under YinterkYållarna.

Trtitlllårclen:
Förråilsrum och källare riidras,

då temperaturen tillåter; rotfruk-
terna öyerses och ruttna eller skäm-
de exemplar utgatlra,s. Drivbii,nk-
fönsier och redska,p reparer&s.

toniledagen
August
Erland
Gunnar
Sigurd
FIugo
Frideborg

? n.5.rs f

O 11.e0 e

13S I e. Trett..il.
Knut ! u.5.r e

14n{l Felix
15Tl Laura ( nrirmast
160 | Hjalmar Q n.7.0 e
lTTl Anton
18 F Hilda
19L1 llenrik O 3.88 e

20S 12 e. Trett.'il.
Fabian sf u.9.az e

2lMl Agues
22T I Vincent
23O I Emitia ?+ n.4.rz f
24T I Erika
25Fl Paulus
26L I Botilda

27S lm{t
Göte a 4.14 f

28M Karl ! u. 3.s+ e
29'f Valter
30O Gunhild
3l T Ivar (fjrirmast.

Keleudariet tryckt meil vederbörl. tiUstånd. - Uppsala 1 91 7, Almqvist & Wlkrell s Boktr.-Ä.-B.

JANUARI T9T.A



1F
2L

Max Q n.6.s e
I(yndelsrn.-d.

3S

4X{
5T
60
7'I
8F
9L

DSrmo
elsrn..sönd.

10s

11M
127
130
147
15F
16r,

17S

18M
197
200
2tT
22F
23L

tr'astlagssölrlagen

Disa
Ansgar
Agata
Dorotea
Rikard
Berta
Fanny

(l S.sz f
ga u. S.ns e

4 n. 3.16 f

O 11.s t
( ndrmastj n.7.zsf

Q u. 6.t-t f

O 1.57f
6/ u. 7.ao c

4 n.2.zz f

O 10.ss e
J n.6.+z f
(f'järm,ast

Eugenia
Yngve
Evelina
Agne
Valentin
Sigf rirl
Julia

1 i Fastan
Alexandra
Frida
Gabriella
Hulda
Hilding
Martina
Torstou

2+S 2 i F:rstnn
1 Mutti."

25M Sigvarcl
26T TorEnv
27O LaE"e "

2BT llaria

-4-

FEBRUARI 19I8

FEBRUARI 1918

Minueslista
Den borgerligo kommunen :
Kommun&l:tiimDåns ordl'. lämraI

kommurrräkcoikapprnt lill revijo-
rernå och mottår från desså ber.iit-
lolse örer gmnsl(Diilg; si:il vdeli låra-
tion l:imndd till vedei t,örrudo taxe.
ringsniinnds ordf.: hålles ståmma
lör llppbUrd av kommuntlutskvlder
{l(rI li\ en fördelas på tvi 'eller
neral: \alnämldsordt. orh suppl.
utses av K. B,

Soc.-d e nt, V ti t st eroartiet :
. gerrrst d, I erlågge-r förenin; ln-

sluten till arbetåickonmrrn "llerånnån lokalorganisation kvår,tåls-
kooringotrt, itföl.id av förleclning
över antal mpdl. under föreritenrlä
kalendelkvrItal.

Senast d. 15 insätrder lokalorga-
risation l(vafl rlsl(oillingolt 0(h I rp-polt till resnel.ilirc D:S. för förä-
g;'rende kalenderkvartå1. Även in-
siindos till D. S. berättelse över för'e
gående år.s yerksamhet.

So c.-dern. Arb etur epartiet :
Senast il. 111 insånder arbetare-

kommuns kåssörer k\.artalsaygift
lill D. S.; säuder kommuu!tyrelsenrx
rrsherällclso tör för'egrend,. års
\.erksamhot till pårtiets D. S.

Soc.-dem. Ung rlom s f örbun det :
SeIåst d. 2Jr insäild, r rrngduurs-

törbuilders n. B. till t'. S. pielimi-
när't fijrslxg lill i|ets aiitrtion
.iåmt,. snbål lan om åijil{tionsaDSlag.

Lanhnqnneru
fortsätter albetet med iordfiilh;itt-
!igC. i d, D mån derrr ir. mi;.itigt.
liör'.ltr.tn virLa o'.lt vpd It:rn skogen.
sanlal kottar till fiö.

1iädgårtlen:
I denna månad liån matr bör.jå

anlågg&ndet av dlivb;inliår för sel-
leri, puljolöl{ och sen\'åxande blon-
nlor'. llrulittr'äder sli\.ddas not g[a-
gåre och .iorttgulbsiänderr bef-rias
frittt crr d' l srrö. dir d,. el.ipst hntrItt rnttnr nf
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MARS 1918
1F I AlLin 9 u. 5.ro f Minneslista

) Den borgerliga kommunet:
" 

För'e d. I sLall k).r'ko- o. skol-
trdeos Iåkpnskaper örerlimDås l,ill
!pderböt.ardo rcrisorer; frårr del

2L Ernst
38l3 i Fastan

Gunborg
4M Adrian 6l u. 6.zt e l5-ll hålles irets första ordinarie

kommunålst:r; räljes ledåmöt. i val_
nåmnd; lattigvårdsst. lämnar ståtis-
tisk redogör.i i vederbörlisa släder
fönättas inför Iagistr. val'rv laDds-
tingsmän: på landpt yäties tands-
tingsoin Marje beb^ådelspdag. om F,j
koumunalsl.. med 2/3 maiotiiet be_slutat aDnatr dag.

So c.-d e m. Vci n st ernarti et :
Eenasl d. I insäodei distrikten till

partikassöretr a\gifr för näsr före8..
kalenderkrårral. - Benasr d. t5 skall
irsberätt. för för'eg. år jnsändas lill
arbetsutskofiet. ]röre d. lS hålla
lolalolgå dsationerna å rsmöten.

S oc,-den. Arbet arenart i et :geDast d. I iDsinder iartidistrikts-
tåssör:å Lvaltalsåvg.-till partikas-
soren; seuasI d. 1.1 siitder partidistr,
lill panistyr. årsberätt. iör föreg.årl före d. t5 håLles årb.-kommun:as
arsmoten.

Soc -dem. Lltgdomsfi rLuntlet :
- _ Fnnast d. :Jl rekvirerar uogd._
klubbårua blolfl kl:s l:slå.mai-!uD-
mer'. _l-ngd.-törb:ti C. S. har-undor
D;ilr. irsmötc: ofta bänder dock, art
det uppsgutei tiU åpril.

A. B. "F,:Förs d. l5 gör studiecirklarna
sista bokreky. för arb:såIet. Rekv.
ståll. titl A. B. l'., BruDnsvik, ,SorriÅ.

5T i Tora
60 Ebba O1.e+f
7T I Ottilia
8Fl Filippa 4n.l.,rof
IL Torbjtirn

10 S lMidf..söndogen
Udla

llMl Erlvin ! n.5.sr f
12Tl Viktoria r! 8.sz e
13Q Greg91 Kniinnast)
14Tl Matilda
15F I Kristofer
16L }lerbert $ u.4.BZf
17S5iFastan.1Bönd.

Gertrud
18Ml -Edvard
19T Josef O 2.30 6
20 O Joakim d t. 6.zz t
2lTl Benet Vårdaoiiimn.
22 F I Viktnr
23L Morio bebåilelseilag

Gerda 2r n.0.s5 f
24 S ]Palmsöndagen

Gabriel
25U I nlarie bel,ådelsedag
26T ] lrmarruel KfjAinast Lantmannen

fortsätrer med skogskörslorna, kör
grus lill vågreparäfioncr, köper och
henrkör behdvligr, utsäde och' konst -
gödsel tiLl våren.

Triiclgården:
TmpkYistar sLäres och förvarrs

i snö. Fruktträden beskitcs seoast
i 

"denna, 
månad. Frö henskaffås för

varen.

27O I Rudolf O4.ss e

29 F ]Långfreilagel
Jonas

30L I Hoiger
31 S PÅskdagen

Ester

-?-
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lMlÄnnnuilag Påsk
] Haraltl Q u. 4.c I

2T I Gndrnnnd
3O I Ferdinanrl

APRIL

4'l'i Arubrosius O 2.Ba e
5I' Nanna sa n.5.rs f
6L Vilhelrn

I e. Pflsk
Ingemund
Hemrning 2l n.0.s f
Otto
Ingvar ( nih.mast
Ulf O 5.s+ t
Julius J n.3.+zf
Artur

/D

8M
9T

100
117
12F
13L

14S

15M
167
170
187
19F
20L

2rs

22\1"
23'I
240
25'.1
26F
27L

28S

29NI
307

e. Påsk
'I'iburtius
Olivia
Patrik
Elias
\raldernar e 5.a f
Olavus Petri gf n. 4.tt f
Arnalia

Q u. 3.az f

Z,n.ll.zz e
Kfitirmast

O9.Ef
I n.2.ss f

e. Påsk
Anselnr
Albertina
Georg
Vega
Nlarkus
Teresia
Engelbrekt

, e. Påsk
Ture
Tyko
Mariana

-5- - 0-

APRIL 1918

19 18
Minneslista

Dett borgerliga kommunen :
seråst il. I åyliimn. reyisionsbe-

rält. ö\pl k)rl,o- o. sliolr.årjerr: rä-
Le0staner till liyrliosl:s ol.dt'.: r;isl-
l;inÄd ä ostrldrn komm:lulskvld. ut-
skrives o. överlåmn. t il I klonoiogderr.

So c.-dem. tr7 iin sterpt arl i et :
Senåst d. I betalar enskildå me(,11.

kyartalså\.gi It ti ll lokål0rgånisation.

S o c-tlem. Ar b e t ar epar ti et :

- Soe-dpm. pårliitylelselt haI tit)-
der DttradeIS lopU år.srnöte.

Soc.-dem. U n gdomsförbundet :
l-ilgdousLlll bbailra rapp:ar löre d.

l5 lill ('. g, ö\Pr l:sta kvart:s ilrL.:
ålla skuld. Iör SlolrtLlockån, lit:tul
u. m. iDbånd, s tilt lötbunLlsexl,:rr:
lilubb:a rekv. lit:tur 1'ör t'örsiil.in.
l:sta maj o. lörhoreder sig för som-
uaragitätion, n, planl;igget dpn m.nr.

Ilisll iJ.lslyr:ua I'låoet ar Sommår-
aSilatioIeD för distt.iktcn o. delg,.r
klu}barDa förslåg därom.

A. I]
I,'öre d. 30 sänder A. Il. F:s stu-

diecirklar slutlalporter o. bibliotelis-
redogörelser tilt centralbyrår.

Lantmannen
granskår grobarhoten hos sitt ut-
siidp. bt edpr. ui lera. gl us och dy.jold
på irl,ralrra för iordfö;bättrirrr." I ,ln
rouå sl,ogilraLtpItå !lrör mir' s,rrrd
eller stenkotsåska över snötlrivorna
tör att få ilem att fortår'e smålta
bol l. CöLlsol liöres ilt och rrodm.vllas,
i rien mrru.jor,lerr hlir bekräm hiirför.

Triitlllårdett:
De flestå blomstcr- och liölisyäxt-

1iön sris på lalvvaill cller hall bänli.I södta Svetigo ktl spenal ocb mu-
rötter sås på haLl.iorLl.



-10-

MAJ I91A
lOi
2T
3F
4L

,bN

6M
7'I
80
9T

10F
I1L
12S

l3M
147
150
167
17F
18L

19S

20M

2tT
22{J
237
24F
25L
26S

27Ml
28T l

2sO
307
31F 

I

Valborg
Filip
Göra
Monika

Bönsöntlagen
Gotthard
Sigrnund
Gustava
ÅLe ( ncirmast

Kristl himmelsf.-d.
.Ionatan 4 n. 10.a0 e
Esbjörn O 2.r e
Märta

Alrik d n.2.s I
Ännantlag Pingst
Karolina ( fjtirmast
Konstantin
Henning
Desideria 2r n. 10.a e
Ragnvald
Urban O 11.32 e

Trof..sönthgen
Vilhelmina
Blenda ! n.0.ag f
Ingeborg
Baltsar
Fritjof
Isabella

Milneslisto
D en b or g erlig a kommunen :
genast den 15 avsl. tåxerings-

nämnderna (utom i Stockholm) sitt
arbete: under månaden hålles i sted.
där slrdsfullmäkt,ige ej flones, åreti
första allmänrta nidstuga i bålles
årets lörsta urdinarie kyrkosl,ämma.

1 : st u maj-demonslrat i oncrna :
IIålles 1:sta maj-demonstratio-

nerna.

Soc -clem. Viineterpctrtiet :
Senast d. I betalar föreningar an-

slutua till lokalorg:a kvart:savgrft,
ätlör.id av förteckuing örer medl.
under föregåeDde kvartå1. Senast d.
l5 insänder lokalorganisationer na av-
gift årlöljd av rapport till D. S. lör
töreEåetrile kalendcrkvartal.

So c.-dem. Arb etue.partiet :
Senast il. 15 insänder kommun-

kåssörernå till d.istriktskåssörema,
kYartalsavgift.

S oc.-d,em. Ung doms f örbundet :
Ungdomsktubbårna påbörjar sna-

råst sommaragitationen ; förbereder
mi dsommar- o0h atrdra somu arfäster;
rekvirerår senast d, 3 I g tormklochans
miilsourmarnummer: rcdovisar 1:sta
Bajnumret i'öre mån. utgång.

Lantmannen
kör upp sinå åkrar, harvar och sår,
i den uåo väderleken och jord€ns
beskaffenhet t,llåter.

Trcidgdrden:
Rotflukter, qrönsaker och som-

marbloil mor sås; frul'ttr;id, bär- och
prydnadsbuskår 6-,mt fl eråri gå blom-
m0r pl anteras ; fruktträtren fiträdlas.

Q u.3.ro f

O 11.20 e
c/ n. 3.s f

lc ". Påst . 2 Bönil.
] Charlotta ! n. l.eo f

Linnea
Halvard
Sofia
Hilma I u.2.a+ f

ililnu.n. o e.r4 e

lPingstdagen

- 11 -

MAJ 191A
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JUNtr 19TA
1L

2S l
Nikodernus

e. Tref.
Ilutger
Ingemar
Holrnfricl
Bo
Gustav
Robert
Salonron

å e. Tref.
Börje
Svante
Bertil
Itrskil
Aina
Håkan
Justina

3M
4'.1
5()
6T
7F
8L

9S

10x{
117
1210
137
14F
15L

16S

171\r
187
190
207
21F

23S

24\r
257
260
277
28F
29L

30s

3 e. Tref.
Äxel
Torborg
Bjcirn
Germund
Flora
Alf
Paulinn

O 5.20 I

cl n. l.s f
( niirtnast

a l1.B e

9.ts e

! n. 11.4+ e

Qu

o2.12 e

Kficirmast

d n.0.to f

Sontntarsolst.

4 e. Tref.
Adolf 4 u. 2.t,t f

Joh:s l)öp:s d. O 11.s8 f
Dar-id
Rakel
Selna
Leo
Petrus

6 e. Tref.
Elof

! n. 10.+s c

- 
la) 

-

JUNI 1918

Minneslista
Den borgerli11a kontmunen :
llöstlärsdeu för val till åndrä

kåDrmåreu"upprlittas grutdad !i[ uör-
hirllrnd,.ila den lu: taxeringsriilrr-
d.ertra i Stockholm avs l. årbetet seDast
den 1;; tåxerjngslängden hiilles å
l{ung:iord tid och plats a\. komm.-
stiimrnars ordf. de skattskyldige i,ill-
harlda; röstlårgden 1ör våL tjLl 2:dra
kåmmater:r upprättas d. 25; 1'öre d.
2i säode{ uDdorrärtelsc till rarjn
person, yillierr ickc är upptagen som
röstberåttigåd; senåst d. 30 betalas
förlidet år påfördå pensionsåvgiftcr.

S o c.- tJem. Vti n ster p a rti eI :
Senåst d. 1 iusånder d.istri liten åv-

gift för föregåerde kålcnderlivarteL
till p:rrtiLassöretr.

S o c.-cJe m. A rb etar e p art i et :
Serast d. I insänder distriktens

liessörer liyertalsavgift tiU parti-
liassör'eli.

S o c.-den. Ung clorn sf ii rbun det :
Senast d. 15 bör ungdorosklul-

banr& ha allt l(lart till eYclltuclla
mialsonnårflister: ållischer upp-
såtta, litteråtur hemtagerl o. s. y,

Luntmannen
avslutår vårsåilaten snaråst uröiligt,
|engör' slall urh !rrdugåtrl och .er'
efter Yåd som beltöver rcpårera-\.
Trädan och rotfrulitslånden hålles
räl rela frårr ogr'äs: r0tfrukterna
gåitras i slutet av månader: torvströ
ooh llråtr[tor\. u|ptåges och torkås;
kleaturen släl)pes ut på bete.

'1'riidgiirden;
Köhs\':ixtplåntor plaDteras ut:

oqriise[ ],e]iänrpas: irlern& rijirs.
råbårlrer skör'dits.



at

1M
2'I
30
4T
5F
6L

7S

8M
9T

100
117
12F
13L

14S

15M
r6T
170
187
19F
20L

21 S

22M
237
24Q
257
26F
27L

28S

29t{ i

30T I

31o 
I

Aron
Rosa
Aurora
Ulrika
Melker
-Flsaias

6 e. Tref.
Klas
Kjell
Götilda
Anund
Eleonora
Herrnan
Joel

7 e. Tref. 3
l'olke
Ragnhild
Reinhold
Alexis
Fredrik
Sara
Margareta

8 e. Tref.
Johanna
Magdalena
Flmma
Kristina
Jakob
J esper
Marta

JULI
O 9.43 f
Kncirmast)
Q u. 0.+z f
6ln.11.rt e

Ofidnnast

C9.zz f
2r u. 1.zs f

! n. 9.sz e

Böntl.

(fitirtnast
O 7.28 f
Q u. 0.so f

6/n.10.ra e

C 9.ss e
4 u.0.+o f

( ntirmast

1918
Minneslista

De n I'orgetl iga kom mu n e n :
1-10 dentra månåd håIles fiirteck-

ning över p€nsionsaygiftspliktiga
tillgänglig för allmånheten; 3-9
skall den politiska röstlängden varå
framlågd lör gråuskDing; före kl.
l2 d. l;, skall eventuell aomärkoing
mot röstlängdeo skriftligeo ingivas
till yalnåmtrdens ordf. eller magist-
raten; jntill d. 1å iDbetalilå skåtte-
restantier eller återbetald kostnad
lbr s.iuka och fattigvård medför
r'östrått, om ånmårkning mot röst-
längdeD fråmJtälltsi senast d. l5
skall. ou fog riDnFs. piförd taxering
och pensiotrsavgift öyorklagås i skri-
velse. ställd till lätrets prövnitrgs-
nämtrd, insänd&s till K. B.

So c.-dem. V iinst erp artiet :
Senast il. I erlägger enskilila mcdl.

kvart.-avg. till lokalorg:ma.

8o c.-dem. Ung domsf iirb undet :
Benast d. 15 skåll B. D. U.-klub-

barna rapportera till C. S. för 2:dra
kvårtålet och till D. B. för l:st&
hålvåret; Stormklockans miilsom-
mår-ntrmmer och atrtrat, som erbållits
lrån C. 8., redo\-isas före månadens
utgång ; avhåller klubbåma halvårs-
möt€n och nyväljer halya stJnelsen.

Lantmannen
efterhåller ogråset, täckdikar och
sköter om trådåtr, kupar potatisen
och slår hö. Torv upptages fort-
farånde.

I rcidgård.en:
Ogråset förföljes; k;ilen kupas;

tidigå ärter, potaiis, grönsaker,
raLarber och jordgubbar sliördas:
rådisor och spenat sås i Dl'a om-
gångar ; j ordgubbar plan',eras.

0 e. Tref.
Botvid ! n.S.sz e
Olof
Algot O 2.r+ e
Elin

,-15-

JULI 1918
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1T
2F
3Li

Per
Karin
Tage

AUGUSTI T9IA
? u.0.+o f

6/ n. 9.za e

O 9.eo e

11.54 e

(Jjiirm.ast
J n.7.se e

O 0.16 f
Q u. 1.zs f

6i n. 8..:z c

C6.2f( ntirntast
4u. 11 .se

! n.3.rf
O 8.2i e

4S

5X[
6T
70
8T
9F

10L

10 e. Tref.
Arne
Ulrik
Sixten
Arnold
Sylvia
Roland
T,ars

I

11 S'11 e. Tref.
Suslnna

12M Kla,rrL
13T Hillevi
14O T,llrlre
151'Stella
l6F Brynolf
17 L Verner

I

18 S 12 o. Tref.
Helen:r,

l9I{ Magnus
20T Bernhard
21Ol Josefina
22T I Henrietta
23F Signe
24 L Bartolor-reus

L

25 S 13 e. Tref.
Lovisa

26M Osten
27T Rolf
28 Or Augustin
29T llans
30F Albert
31 T, Arv i,l

I
.

I

-t7 -

AUGUSTI 1918

Minnoslistr
Deru borgerliga homtnunen :
Senast d. l0 avsl. prövningsn:[mn-

dernå (utonr i Stocliholo) sjna arbe-
ten; senast d. 15 sliatl i Stocliholnt
täxeilngslälgdclDå ör.elllimnas till
överstiithållarämbctet; senast d. 31
före lil. t, skall i stockholmlilago-
olil iiver taxeriDesnäDildertras be-
slut irgi\.as till öörståthållarålnbo-
tet: 1'ör särskildå r.erlistållighets-
bestyr utsedda styrelser ö\'erllmnar
till lrommurlålnämnilen sinå special
för'slag över utgillcrra för 1919.

17 olkpe n sio nerin 91 e n :
Person, som iclre skotat pålöras

petrsionsnYg, men iindock påförts
sådåil, kån itTerklaga detttl hos I'en-
-ionsslJ r. fölp utgårS, n av min.
ir.t cltpr der, för \ilket avg. pi lörls.

S o c.-tlem. Vci nst erpartiet :
Serast d.1 skåll till lokålorg:ner

ailslutra förer:ar e rlliggå krart.-&\, g.
ilföljd ar för'leckil. ö\ pI nrcdl. 1ör'c;i.
kvartål. fje[aEt d. ]5 insånder lokål-
orE:r'na till D. S. avgift åtföl.id av
Iapport för föregiieDd e k al end .-kratt.

S oc.-dem. Arb et ar eprt rti e t :
Serast d. I 5 iilsändel erbetarckom-

nluuelnas k:rssörer livårtålsavgjlt
til I distrilitsliåssörerra.

S o c.- dent. U n g clom sfö r bun det :
Rekvirerås litteråtur 1i:in 1lnilts

förlåg; scnåst (1. I insilndes tjIIllrams
förlag förslag till änd.ringar o0h
tillägg i r0ollilQlenilelrr>.

t p F.

De lokelå bildningsutskotten fijr-
'l)eroiler vintorns årllete. r'ekvir. för'e-
Iiislilgshurser fråu A. B. F. o. s. Y.

Lantntqnnen
lrot:la t :tdes5korrl.; I l\0l l l. sils I ilr|ll

Trritlgårtlen:
Jurdlubbar, hrll0il, Iirrr{tiir o, h

rirrlriir sl,il|drs sanrt titii{ar,' s0m-
rlutiulit i slutet av månaden. Jo|d-
gullbirf kårr ävetr nrt plalltclls,
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1S

2M
3T
40
5T
6F
7L

8S

9M
107
110
t2T
13F
L4L

15S

16M
177
180
197
20F
2LL

225

23M
247
250
267
27F
28L

29S

30M

SNPTEMBER r9I8
14 e. Tref.
Samuel
Justus
Arfhitd
Moses
Atlela
Sakarias
Regina

16 e. Trof.
AIma
Augusta
Tord
Dagny
Tyra
Ambjörn
Ida

ll Uinnesliste
Q u' z.zt f ll Den borserlisa kommunen:

ll _ Samrtiga landsting sammanträ-
r der. ljessa !ålje_r i tur ocb ordning

qln.7,+Z e loda,möter av låkammaren; städei
I tt.++ f ] :9t"^"i -dglttser- 

i 
-lendstins.. 

välicr;.o. ä -däriusäi 
i'i-"a.ir""ä 

"är.; 
;i]

då de är i tui ledam. åv r:; ka,mm.:då de år i tur, ledam. av l:a kamm.:
under månaden hålles på åtskilljEåpå åtskiu

Djog av grundavgift till leDsions-
] försäkrjng: kommunalnämdden upp-

. I gör utgifas- o. inkomststat för isit'9.

*J.!or(o"t: Soc.-den. v{instettr)artiet :

unoer ranaden ha[es på åtskilljgå
platser uppbördsslämnor för' j abetäl-

zl u. 10.t o e ll ffia;;.;SeDast d. I itsänder distri}ten ay-gift för föregående ka,lenderkvartal
till pårtikessören.

t u.2.tti ll Soc.-dem. Arbetarepartiet:
O 4.2 o | . senast rl. I insiiniler partidistrik-

e. Tref.
Sigrid
Eufemia
Hildegard
Alvar
I'redrika
Agda
Matteus

L7 o. Tref.
l\[aurits
Tekla
Gerhard
Signild
Enar
Dagmar
Lennart

8 e. Trof.
.Mikaelssönilagen
I\IikaeI
Helge

I tens kassörer kyartetirygifr dll
li 

partikassören.

) Soc.-dem. Ungdomsförbundet:
- ll Fråu Frams förlag köpes socia-

$ u. 3,20 { ll listiska böcker och Sroschyrcr art

cl n.6.SZ e ] Uppteger studiecirklarna arbetet
O2.te l]och bitdas try&: retrast d. B0 itr-: .- , " sdDdes rannort .till CsDtralbyråtr,{, nat'nxagt ) Bmsvik,',sdrorr.

Lqntmamnen
sl ul,för sädesskörden octr skumplöjer
om möilist stubbäkrartra. I södraH a il it a s j ii mn. 

I I 8T",flr?'Jäj .å'Ji3f, 
-"Tål 

"i *i;i#å
4 rJ.9.27 e upptales potaiisen.

läsås uder höstkyällerna.

A. B. E.:

Triiclgården:
- ll HöstfrukteD skördas och äveuså

O 5.39 f I rottrukter. kål ooh frönsaker i mån
J u.1.zo f I aY behoY och avsättnitrg.

* t9 ,

SEPTEFIBER 1918
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OIITOBER 1918
1T
20
3T
4F
5L

6S

7M
8T
90

107
11F
t2L

13S

14M
157
160
177
18F
19L

20s

21M
227
230
247
25I'
26L

275

28II
297
300
31 lll

Ragnar Q u,4.zo f
Ludvig
Evald 6l n. 6.r o e
Frans ((.fjärmaet
Bror a 4.5 f

19 e. Tref.
JennS'
Birgitta
Nils , 4 u. B.+o e
Ingrid
Helmer
Erling
Valfrid ! u.0.es f

20 e. Tref. 4 Bönil.
TeofiI O 6.0 f
Manfretl
Heclvig
Fingal Q u. 5.zo f
Antoinetta
Lukas (K niirmast
Tore O 10.as e

21 e. Tref.
Kasper I n.5.+t e
Birger
Seved
Söron 4 i.7.sa e
Evert
Inga
Amanda C 6.Bb e

22 e. Tref.
Sabina ! u.11.+oe
Simon
Viola
Elsa
Edit

Minneslista
Den borgerliga konmunen :

Hålles kommunålstämmor för fåst-
ställanile åy 1919 års utgifts- och
inkomstståt och beslutas om hunal-
skatt: hålles krrkostämmor för fast-
ställande av lö19 års stat tör kyrka,
skola. förs&mliossbibliotpk m. m.;
vart 4:dc år (l92do. s. v.) \äljes >god
matr> ftir lillsyn över lörmynderskap:
uDprättar kommuDålnäronden UPP-
bilids-, debiterings- och röstlängd;
före al. 15 skell folkskolestyrelsen
titl stådsfullmäktige åvgiYa förståg
tiu 1919 åN utgifts- och inkomstståt
för lblkskoleväsendet ooh bamaYår-
d en.

Soc.-dem. Ycinst er Part iet :
Senest d. 1 erlägger enskildameill.

kyartalsavgift till lokalorg:em&'

S oc.-dem. U ng dom sf iirbunclel :
före månadens utgång böriår

klubbarnas vinterarbete efter åv
sl.yrelscn uppgiord plan : bestäl lniD-
eå-r å .Follilialendernu sändes irt l,ill
Frams förlag, varvid också annan
litteratur rekyireras ; redovisar klub
båmå alla skuliler till förbundsex-
peditionen, insänder rapporter till
D. B. och C. g. över 3:die kYart. al'bete.

A. I]. F.:
Studi ecirklarna rekyirerar böcker

m. m. hos A. B. F:s centralbyrå.

Lantmannen
skörilar och inlägger i källare eller
stukår potåtis och rotfrukter; höst-
plö.iniDgetr verksl,älles: kreaturen
iaces in fttr vitrterfodritrg. Diknitrg
ocE nyod.ling verkställes i måu av
tial och möjlighet.

Trdclgården:
Dc sista äpplena sl(ördas; LöLs-

v:ixterna tas in; lrädgårdslanden
cödslas och omgr:ives. frulitträd.
[ärbuskar och jordgubbar gödslas.

-21 -
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NOVEMBER 191A
Minneslista

Den ltorgerligo Äommu nen :
Mellån d. 15 och tirets slut skalt

maDlålsslirivling IönIilas i hela
riket.

Soc.-den. Vrin sterpartiet :
Senast d. I skall till lokalorgani-

satiotrer rnslutna föreDi ngår erlägga
kvårtå lsåvgift åtftitjd- av Itirteckn'iig
över mpdl. löregåendekvartal. Sel
nasl. d. l5 itrsändor lokålorgaDjsåtio-
nerne rill D. B. avgitt å-iföt.id av
råpport för föregående ka lerd.-k vårt.

Soc.-dem. Arb e t ar eparti et :
Sotrast d. l5 iusänder kommun-

kassörerna kyartals&vgift tiu di
striktskassörerna.

Soc.-dem. Ungdomsförbundet :
InsiindPs beställoitrgar å >Folk-

kalcndem> till Frams iörlag, varvid
ocj(så annan litteratur relivireras;
ef terserunilomsklubbarnas styretser,
oitr klubben under året såti ttir zs
kr. litrplal.ur (niDimum) från Framsfiir)ag; rekrireras Stormllockans
julnummer Iöre den l5: förberedes
eventuella julfäst€r; tiusåttes pre-
numerantsamlale å Siormklockarioch
övriga arbetaretjdningar.

Lantmannen
tröskar sädon, Lensar slenårna ur
åkern ocb \erkställer de srundf5r-
bii,ttritrga_r ha! orkar och binler med,gallrar skogen, s_ynar siil, tbderför-
råd och säl.ier.ellär slaktar de krca-
tur han ej ser sjg kunna vitrterföila.

Trciclgård.en:
Trädgårdslanden omgiä\cs och

gödilas Du om möjligr, dr'r der e.j
skett fömt.

NOVEMBDR 1918
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rsil i ililyentet
Oskar
Beata
Lydia
Rarbro
Sven
Nikolaus
Agaton

i Äilventet
Virginia
Anna
MaIin
Daniel
Älexander
Lucia

I'NCEIYIBER 1918

Q u. 8.zz f

O 4.re e

6/n.5.rae

y' tr.4.sz e

O 3.sr f
! u. 8.aa e

2M
3T
40
5T
6F
71,

8S

9M
107
110
127
13F
14Ll Sten
15Si3 i Äilventet

I Gottftid ( ntirmast
16Mj Assar Q u.9.r+ t
lTTr Inge O8.1se
lSOl Abraham

llinneslisln
De n b org erlig a l;o n t ntutt nt :
Hålles 3:d j c ord. liomm.-ståmnra,

\.årvid genom yal bes;ittes brilattn:år,
som yjd årets slut llir led.igå: hålles
:l:4ie ord. kyrkost., YarYjd, dt1 man-
dattidon utlöler. \;il.ies di\.rse b{.-
fartringshava|p; iustoras å knmmu.
nalst. debiterjrgs-, uppbör'ds- och
trommuDa r'östlångd. besl:s, å \.ilkel
dag ord. komm.-stiimmor hå11, . lhlJ.
;ir'; lörriiltas i slad (urom stoelholm)
Yal a\. stadsfullm. \'årt annat år; i
stad, där ej stadsfullm. linnes. hålles
ålLmän lirdstuga: i el å ståderfåst-
stäiles utgjfts- och inkomststat,; sc-
tråst kl. 12 d. ijl skåll tili kammår-
rätter dl,ällda bp:vär övor prövn.-
n:lnndcns beslut lämnas till K. ll.

8 oc.-rle m. Viin sterpart i et :
Senåst d. I insärder d.istriliteil ay-

gift för föregående kålend.elL\.artål
till partikassör'err. Prenrmeleras på
allletartidningår.

S o c.-rle m. Arb e t ure portiet :
Senåst d. I inslirldel partidistr:s

liassörer kyart.-å!gift tjll paltikas-
sören; prenum:s på arb.-tidnilrgarna.

S o c.-dem. Un g d om sf örbun det :
Köpes >llollikalenileln> ooh åiln:rn

jullitter':rtur från Fråms förlag; pre-
numereras på Stornklockån. Senast
d. l5 sl<a]l åilå förberedelser till jul
och om möjligt ä\'en ilyårsflistclna
Yara klår'a.

Lt.nlrnrLnnen
kör glus och sand på myr'.joldeu ooh
myra på hår(iorilen, Irugger tinmer
lör bygge, reparemr urder de låuga
kvällana sin reilskap och ökår sitt
vetande genom låsntng av jordbluks-
och allmätrbildande litteratur.

Triidgården:
BöDStörår och ärtkäppar anskaf-

fas trntler vinten, redsliapen repa-
}oras ocL tcoretiska kllrslial,er ir-
håmtas.

ro u I ^uri19 T I Isak
20F I Isra
21L ] Torr

19 T I Isak 6i n.5.:o e
20F I I.qrael
21L] Tomas

225 4 i Ädventet
Natanael Vi,ntersolst,

231I Adam ?+ t. 3.2+ e
24'li Eva
25O JulilaEon O 7.ar f
26T lÄnnonilag Jul

Stefan
27Fl Johannes (.fjiirm,ast
28L Menlrisa b. d. ! u.7.az e

29 S iSönil. e. Jul
Abel

30M Set
31T Sylvester

=-x Z*tr"? .'2 -i -47 :t
zriffir,,fl"/&
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Adresser och telefonnummer.
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Namns- oeh tödelsedagan.

Namnsdag har:

L



Skaraborgslån...
Yämlandls lån
Örebro län. .
V:istmenlands lii,n.
I(oppsrbergs län
Gåvleborgs lån .
V,isternonlands liln
Jåmtldnds län
Våsterbottens län
Nonbottens län. .

Yd,nern Våttern,
IIälaren, Hjälma-
rcn.....Hallandsltin., .]

Cöteborgs o.Bohus län i

Älvsborgs ltin , l

_2E_

Statistiska uppgiiter om Sverige.
I I llihets itrdelnltrcar (vld l9l7 års början).

l_:irr iiiimre Stockholms överslåtlrållarsksp) 25; s1äder 103; köpingil 39; landsLommunel
{friåns.rI köpiDgrr) 2,376; tögdericr ll?; länsmansdis!rikl 518'

Hovriilrer 3; domsagor l22i lingslcg 212.
SriIt t2; pros(eripr (konlrakl) lBSi pastoral fulom hov- och garnisonsförsamlingar) l,4l{:

sladsfiirsamlingar l4 I ; l0ndstörsrmlingar 2,360.

2) liiksdaEsmännens antal.
I För;ta kammarEn 150; dlirav vdlda av lanilsting 130 och av vissa stöder 20.

I Atrdr& kåmmsren 2]0, valda i 56 valhretsar.
s) Folkmängd (vid 191? å,rs börian).

I hcfu riket 5,z5z,söo; äårav mankötr 2,817,950 och kyitrnkön 2,939,616; d landsbygder
4,128,723 och i stldcrna 1,628,843.

I Sro.kholm 408,?92i Göteborg 101,535; I\Ialmö lll,823i Norrköplng 55,023; CävlP 36.C23:
IIälsingborg 35,78:]; Ör(bro 34.4;3; fskilsruna 30,llli Jönköping 28.765; Karlskrona
28,556i Upisat; 27,976; Linköping 25,620; våsterås 25,408; Boräs 23,840; Lund 23'100;
[;lmsiad-i8,879; K&rlstad 18,7?8; Lands]rrona 17,304; SundsYall 16,651; Kalmer l6'523.

Lainens folLDångd och areal (l&nd och Yatten)i

-29 -
12) Riksstat (bernknrd för dr l9l8) m. m.. i kronor.

fntoti.tei: wntliea slrtsinkomster 313,2'16,600 (därav mmialspenningår 850,000' skstt på
inkomst, Iörmö?enhet och rörelse 176,850,000' tuller och acaiser 126,255'000)i inkomst-er
av stateis prodiuktiva londer ?0,618,500 (d5rav nebiobehåIlning åv stetens slfärsverk-
samhot 60,085,500); i anspråk tagna kDpibaltjllgånger 58,1å1,400; iånemcdel 232'985'800,
diirrv lillfiilLig upirtAninf 135.648.300. Summtr 6?5,002 300.

Ursifrer: verkliq; staisuteitler 550,252,100 (diirav ordinrrio anslag 194.5;7.537. extro anslag
'2ag,4J2,116, rihsdagskoirna<lerm.m.1,743.0u0, rrnLor I slalsskrrld"n å7.118.000. cngångs'

troitnaäer-fur fö;svaret 16,t81,38?); utgifter för kapitalöhtring 115'750,200 (dämY för
stotens affä,rsverksamhet 83,188,000, stotbns utlåningslonder 11,680,000' avbetalning av
statsskulden 5,351,600, siatsv;rkets fond av rusdryclismedel 3,530,000' sp&nnmålslager-
hils m. m. 8,0d0.0ö0, ;vsii,ttniDg titl tiUfälljg lötrelörbltiring åt viss personal vid arm6n
och nrarinerr 4,000,000). Summr 6;5.002.30U.

Bevillning (ör 1916) av f;st egendom 469,095; av inkomsb 1,831,4s1. lnkomst- och förmö-
eenhelsskaft (tu tgl6r 08.175.229,

StrtJskuld (ör 19lc) 930,216,812. Statcns tillgångar (år 1915) 2,059,119,861, elter avdrag ev
stetsskulden 1,246,510,998.

l3) I{ommunernas franser (år l9l4). i kronor.
Lenclslcommunerna: Inkomster 6G.230,620; dli,rcv kommunalutsl(ylder 44'151,802' Utgifter

68,887,38?; därav för kyrkligi iindamål 12,159,4?3; folkskola 30,951,279; fåttigvård
16.r52.20s, - Tillgångara 185.808,565, Skul,ler 76.48s.54i.

stadsiommunerna: l;koäster l,8z,tso,stt; alärav kommunalubskvlder 62,839,082.- Utgifte!
168,298,187; därsv för kyrklig; ändsmlil 5,790,842; underyisning 21,15?,639; Iattigvård
12,644,961. -- Tillgå,ngar 806,110,029, Skulder 588,676,0{6. -tandstingen: lnkomiter" 16,052,782; alärov lsndstingsskatt och siukYärdsaYgilt-9'476,919'
Utgifier r8,s6r,443; dårav Iör hålso- och slukYård 13,496,261. - Tillgångil 55,597,?30.

Skulder 25,277,309.

14) Postsparbanken och sparbanker.
Postsparbanksk-ontol (år 19r5) 3,468; Dotböcker 582,829; intrestÄende behåIlning 47,856,089

l(ronor.
Sparbanker (år 1915) 444; avalelningskontor 447; kvaNtäende instittare 1,807,498; der8s- behåUning 1,065,445,8?t krono!; sparbankernes fonder 87,843,652 kronor,

Råd vid brevskrivning.
Adresson,

Postförsänalelser böra hava tydlig ocl fullst$ndig ddrdss, angivande mottagorens
yrke, befattning eller titel, hans fdr- o1h tillnamn ellei firma, bans hemvist eller bostad
isösom by ellör grrd oller i srild: gata och busnummer lrr. m.) samt nqdlill i högra
hörnet, bölst med un,lersl rykning, roirnet å beslämmelseorLAns postflnslalL. Å försändelsc
till utr:ikos ort utsättos även adröSslczaar. ÄYsåndare bör eugiva ti,von sirl Dsmn och s/,
oclress å Iörsåndelseos yttetsida.

Penniilgar' htunt ,'isga beloppct dn mA Daru, bötd aldrig sdn1as med post anilat
iilt i ftkonmen.ler(d ellet'assut'erail för'sdndelse eller neilelsl post.riloisilin!!.

Avsåntlåre tu sk!/tclig att, trär h&n icke ånvånder postbok, själv flimärka aYgiltsplik-
tiga. rneil postförskoti ej bel&Ed& Yånligo breY, kortbrev och brevkort liksom ock vissa
hörsbud. Deö 5r cmsllertid ötrskvlirt, att allm$nheten sjålY frimårker även andra för-
siindelser.

PoBtförsändelser tlll Stockholm
böra, om rle äro avsedalå att utdelas ge[ofr brexbdrdre, betecknes:

För Nedre Noumalm Stoclcholm C.

,, Ilungsholmon. StocLholil I{'
,, Staaen mellan broarna, IIelge&nalsholmetr el. Riddarholmel StocTtholn St.
.. Sodermalm Stockhol,tt Sö'
.. vustra ÖstermaLm stoclNholtt o'
.. östra Ösbermolm, DjDrgården, Skepps- ochKastsll}]olmat\a Stocl.lloln o. Di.
,, vasastådeu el. ovrs Norrmolm Stocl.holm ra.

Inrlhos ItostförBändelser.
Lokalb@ betalas med 5 öre Iör viht av högst 20 gram, 10 öre Iör likt aY mer ätr

20 t. o. m. 125 grum och 15 öre för viltt ftY mer lin 125 t. o. m. 250 gråm, som iir högsta
medsivna vikt för ett inrikes brev.

innat bet kost&r i befordringsavgift 10 ö!e för vikt &v högst 20 grem, 20 öre för
vikt &v mel än 20 t. o. m. 125 gram och 30 öre för vjkt ev mer :ln 125 t, o. m. 250 grnrn.

ffoll}re, tillhåtrd&hållrs deis A 5 öre (för lohalbefordran) och dels Å,10 ör0'
lreakort kosta 5 öro stycket. Dubbelt brevkort (med betnlt svsr) kostar '10 öre.
KorsbeuI. För inländsk tidning, ti.tskrift m. m. ut'gör aYgiften 1 öre för v&r vikt åv

50 gram eller del därev, dock minst 4 öre (lok&lförsätrdelse mirrst 2 öre). Andra tryck-
sakdr och ellärshsndlingor (högsta vikt 2 kg.) samt veroproY (högsta viht 350 gr.) kosta

138
7,739
5,3 l3
6,811

, r,049
11,522
9,910

1r,540
3,160
3,015
6,456
4,847
4,92r

408,792
225,?31
182,7 1$
185,53?
301,482
221,27O
156,478
228,2O2

55,814
149,427
2t6,t22
479,555
147,481
4r 1,282
295,806

8,480
19,324
9,r35
6,756

30,015
19,728
25,533
5r,556
58,934

105,520

Folk-
mängd

241,266
280,982
2tB,4B7
164,498
244,271
261,735
260,778
126,065
172,740
175,963

5,0r7
t2,730 I Summa

4) Folhmängd.ens föränd.ringår (tll 1913).
Vigdtr p^r 33.329; dFrav inför borgerlig myndighel,3.7?2.
Up"ptOsia att6nskap 25,803; dårav genom döden 25,033 och gcnom skilsmli,ssa ?70.
LAvande tödda bain 130,200; där&v utom äI(tenskapct 20,1{j0.
Dödlödda bertr 3,218; därav utom åktenskapet 019.
Döda personer (dödfödda ej inräkn&de) 76,?24.
Emigrtnter 20,346; dårav till lrörenta Steierna 16,329
lmrulsrarrrer {inflvt{åde) 8,407 i därtrv Irån Förenla Sla{erna 4.684.

FTrdndrinqo; (j runda tal, år 1916: vigda par 35,200; levande lödd& 121,200; döda
?7,?00; emigrantor 10,800; immigratrter 6,500.

5) Areel. i hvadratkilometer.
IIela riket 448,2?8; därav lond 410,493 och vattca 37,785.
Ängående läDens ereal, se oyanstå,endc tabell.

6) Jordens fördelning (är 1914), i hehtar.
Tr:idgÄrd 48,73C ; åker 3,704,817; hg Glaturlig) 1,339,208; sl(ogböratrde m&rk 22,398,195; &nna[

rilmcrl( 13,;60,3u7 Hela dgovi,idcn (rrrun lalten) 41.04c.266.

?) Åketliordens anrändnlng rår lgls). i heLlar.
Höstsäd 494,1C2; värsträsäd 1.185,708; bsliväxter 37,296; potatis 154,883; andra rotfrukter

106,?74; s!ånedsvåxter 1,274; grås och andra loderväxter 1,383,153; andra växtslag
r,535; trädn 342,643.

8) Skör<l (år 1916), i deciton.
Vctc 2,449,820; råg 5,821,330; kortr 3,183,390; haYre 13,511,940; blandsäd 3,651,070; ärter

305,750 ; bönor 52,980; vicl(er 109,380; potatis 14,961,040; sockerbetor 9,384,580; loderrot-
frukter 21,463,500; hö 69,972,260; halm 45,348,810.

9) I{reaturens ental (1/6 1916),
Håstar ?01,099; oxar 76,805; tjurai 44,437; kor 1,?69,689; ungnöt 485,469; kalvtrr 536,750; får

1,198,469; getter 131,788; syin 1,085,396.

10) Irägars längd, i kilometer.
Ällmtl,nna vfuer å landät (år 1914) 62,?37 ; dlirav lanalsyägar 19,107; bygdevsgar 43,630. .. _

Jlirnrägar .e-v ållnån bety4g1.." (år 1916) 14,803; allrav statens järnvitgar 5,026; enskilde
jåmvugar 9,777.

I t) ['artvs. onr 20 brulloion oeh dliri]ver (år tgll).
Sogeu;rrfgs dnät t,sos onr l;R.14ff bruttuton. Äng- u(lr rnururfailygs enlrl 1,336 om

1,069,5t9 bruttoton och 58?,943 hht.

K;.-i,;. | ;J;;; Ldn r;.'-"k;.

Stockholms stail
Stockholms län,
Uppsala län .
Södermanlends lån
Östergötlands l:in.

\.
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4.öre för 50 gr., doch nilst 10 öre för åffärshandliogar oeh 8 öre för yåruprov (lokal-
försdtralelser kosöa hiiLfbeil så, Dycket). !'ör korsband,-innohÅllande s, k. bliDdskriit, oclri vilkea försändcl:e icke förekornmer verklig och persoDtig skdltvt*ling, är högst6 \4ktetr3 kg. och avgiftet 4 öre Jörverrikbav500graellerdeildåIev{förl6kauör-såndolso2
öre). DöIjes i korsboud btey eller annan enskita skdltvöxljDg, böto avsdndaron 5 kronor.

Pale, belordrss Iör 40 öre, då dcö våger högst 1 kg,, lör 65 öre, då det v:i,gor övcr I
t..o, m. B hg., Iör 90 öre över 3 t, o. m.,5 !9. {i,L l3O ö}c över 5 t. o. Dl. 6 kg. ois. v. med
iiUä,gg åy_ 40 ö!e Iör vårt ö_verskjutande helt kg, oller dol dtrav. För ilp&[ot (botordrerr
,ncd snsbbest Döjliga postl:l,gonhet) utgår härutöyor - jånte stadgad eiprossavgilt, når
ävon exlrossutdelning å adressodel begåros - etr tilläggsåvgilt av 80 610 för ;sr-vjkt
ay 5 kg. ellor_del diir_ai. I pak_et lår,_bland-.annat, icke försändas: spritdryckor, oldf&r-
liga oljot, sxplosiva, lätt antåndligå oller fartiga ämnon, förseglade brev.

Utöoer d*sa belbrdringsurgifter. bctalas vid inlämnendot :

th rekomnend.etacl, fdtsdnde,se (brev, brevhort ellor korsband): 16 öre. Sådotr för-
sänalelse utlll,mu&s oudast mot kvitto, oob ersättes aysånalsteD med 96 kL, om försändel-
sen föIkommor;

Ibt ossurerad försdnd"tsa (brev ell"r paket), vilkrn ev avsänJuetr å,sä!los eU vis"t
viirde. s_om h.-oaom -orstittes, om försåndelsen lörkommer: gO öre för yärde ev högst 500
hr., 50 öre för vdrdo över 500 men ej öy6r 1,000 kr.; tör värde öyot 1,OOO kr. fuen ej
öve! 5,000-kr- orlä,€gas 50 ör€ lör 1,000 kr. med tilldgg-ay 2 öro lör v&rje'överskjutaucle
värde ev 100 kr. oller dol ddrey, För höglo bolopp gål-t& särskilda bestd,ilmelsori
_ lör p-ostförskottsförsdnilebc (brev, brevkort, lioisland eller p&ket), för vilkois utbe-
kom,D-sodo adress&lea Dåslo erldgga cLt törstindelseq Atecknet bolopi; som däreller 1i[-
hatrdahålles avstltrdaren Eedelst postuvistring: t0 öre, dä postlörskffiet uppgörti:l högsr
s-kronor:. 15 öre, då beloppet_övirstiger 5 m;n ej 25'kL;-25 öre, dåbeloi'pötöverstiier
25 mon oj 50 kr.; 90 öre, då bgloppet övcrstiger 50 meu ei 100 kr,: 95 öre, om Leloppct
överstiger 100 mcn.ej 250 kr.; 40 örs, om boloppel övorstiåer 2S0 nje! ej 500 l.r.:50 öro.
onr boloppot överstiger 500 mcn ej 750 kr. I saE! 60 öre, om botoppet övirstig"r ?5J men
ej 1,000 kr. Postlöiskott l(an taÄas dvon-l rokommenileroil ollei'assurorad"lörsändclse.

. För -postdnDisnhry skall avsludaten orlågga enahaude avgilt soD, clter vaal nyss li,r
nimnb. betnles Iör postförskott.

Tidningdr och tidslttt:fier kutrna getrom prenumeretion testållas ä den postanstalt, ge-
trom vilken alo skols utalelas.

Post försändelscr ! ill ualandet.
För brev till Dan"zait eller Norge,aitkel, i vikt ej överstiger 9S0 gram, betalas ena-

hanal&_ beforalrings&vgift som Jör så,alant brev tiII inrides ort; -men väg-er bievet öyer 250
gr., erliigges samma avgifL som för brev till aDnaL lrtimmatrdo taDd (se-nrdan !). Avgifl.n
,ör brevkoft.är 5 öre stycket. Till ööriga undpr o"h ortpr utgör befordringsavgitrei: för
!.1"u,. oq. vikte-n icko övorslig$ 20 gr.. 20 öro sam!, om br:ever bar hög-ro !i"Lt. 20 öreIör do första 20 gmmmeD och 10 öre lör verjo övorskjutando vikt åv 2dga&m eller det
d-årav; .för breykort l0 öro stycket. - För koisbatrd iill uttaod.r ör &vgiltetr 5 öro för
50 gr.,.dock så at! lägsta -åvgiften för aftärsheDdlingar rjlt DaDEark ollerl{orgo utgör l0
öro och till urlandor i övrigt 20 öre och ldgst&avgit;ou tör varuprov år tO öre,-- Räkom-
moD(lation av posttörsåtralolss kosLar 15 öro, - Utlörllgare uppciltor I avseendle å posl-
utvdrlingon bod uilandet kutrtra erhällss I postanstr]to;tra. "-

I)e svonska yrkesinspektörerna
tu f...n. löljande:

-- Overinspektör: byrlchef Th. FUNt, Socialstyrelsen, Stockholm. - yrkesinlpektörer:
Distrilt I (Srockbolms sLåd o. co1rl. lätr): A. H. Rosetrersn. Slockhotm. - Distr. 2 (Stockh--
]Jps.-Söqer4.-Västm, lätr): B. O. V. ileltström, Sto-ckhöIm. - Dish. B (österg.'-Skarab.
l-ån):..4. F. J. A..l'unck, Liaköping. - Distr.4 (Jö!4.-Krotrob.-Kalm.l$r): C.F.Ä.Hågor,
JönköpjDg. - Dislr, 5 (Bleh.-Krist.-.lrtalmöh, län): D. T. Ksmpe, Malmö. - Distr.0 (Hall.-
Cötob. o. Boh. Itu, Våne, Kutlitrgs, M&rks, Redvägs o. Kinds tösd€rier av Ätvsb. ttin):K.0. ForsLorg, Lörcborg. - Disrr. z (VärDl.-öreb. Iän, Suodols o:Vedbo fösd.avÄlvsb,
lä!)-: R. Wiesolgrotr, K&rlstsil. - Distr. 8 (Kopp.*cävleb.-Jämtt, lätr): C. F. Schonsoil,
Gävle, - listr.9 (Väster4.-Yästorb.-Norrb. låtrt: O. Nyl6n, IItunösand. - Sprtingd,mnes-
inspektör: F, A. G. v. Foilitzen, Stookholm. - Yrkerinsp€ktiis: Ilotstia Hessolgrei, Sto"ckholm.

Statens förlikningsmän i anlretstvisten
är l. n, löri Mtl.larplovjnsornas.dislrjkt (Srockbolm, SLockl.- Ups.-Söderm. läD): rÄdmanA. Cederborg. Srochholm- - ösrra distrikre[ (östcrg.-Jönk.:Kronob.-K&lmar-Oortl,-
Blelr. lh): I. d. häradshövd. A, Waldenström. Kalmarl - Södra distriktot (Krisi.-Malmöh.
llin): stadsnot. N. Analorsson, Lund. - YåistrD distriktot (Hoil.-cöt€b. o: Boh.-Älvsb.-
S-karab. län): riksdagsms4 tr- G. Kdrlsson, cötolorg. - Mellorstå dishiktot (värml.-örob.-
Ytutl.tr.--:4opp. lån): frih. N. c. O. Djurklou, örsbro. - Nedro norra.disti.iktet (Gd,vleb.-
J_amu.-Vtut6rn. låtr,: riksdegsman S. H. Kvarnzelius, Suudsyall. - öere rou&-distriktet
(Vdsterb.-Norrb. IåD): lil. d:r P. llollström, Luloå.

r Å dsua merkÄad löi€kommor livoD h6rthrtrdol.
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l9l8 års marknader.
Boteckningar.

* botecknar marLtraaler, som pågå Iångre {u cn dag.

t betechner ale frimarknader, å vilka Kungl. trIaj:ts Belallningshovetrde uppgivit betyd'
ligare kreaturshandel åga rum.

(1(r, m.) beteckn&r marknaaler, som äro avsealala dlenast för h&ndel med kreatur, lant-
mannav&ror och alster av inhemsk husslöjd.

LäDen, inom vilka msrknaalerna å landet håU&s, å!o så lörkortade:

Gtb. Göteborgs och Bohus.
Hal. Tlallands,
Jkp. Jörköpings.
Jtl. Jämtlonds.
Klm. K&lmai.

Filipst&d (häst- o. kr. m.)
deu g

Ksrlstad (håst- o. kr, m.) 17

Krb. Kronobergs. Vbt. Västerbottens.
I(rs. l{rislionsracls. Vml. Värmlands,
Nbr. Norrbortons. Ävb. Älvsborgs.
Sdm. Södermanlaqds. Ögl. Östergötlands.
Skb, Skaraborgs. Örb. örebro.

Janu&rl.
Lycksel6*, Vbt. 9 1 Åselo (kyrkoplats)x, Vbl.
Sätfle köping (hösr-o. kr. Örebro*,l .

m.), Vml. 8

tr'ebruarl.
Ärjeplog*. Nbt. don 14 Hova*t, Skb. . 8 Upps0la (härt- o. hr. m.) ;
Bredghdislrömssoekeo lJockEock*,Nbt. I Växjö* . . 13

(kr.0.)*, Jrl. 7 I

Mars.

8

Bu{räsk (kr. m.),Vbt. den
FaIköping
Gölingstorp, Ävb.
KåUabergs jårnvfi,gsstot.

(häst- o. kr. m.), Klm.
Lidköping (kr. m.).
Ljulgby (kr. m.), Krb, .

Anoby jårnvågsst. (kr.m.),
Jkp. . .. dotr I

ÄNika (håst- o. k!, m.) . . 4
A8kerButrd (kr. m.),r 16
B jörköby j åraYBgsstatiou

(kr. m.), Jtp. . . 12
Bu$eryd (kr. m.), Jkp. A

Eskilrtuns (håstm.) 5
Figeholm (kr. m,), Kh, 26
Gqesta (hästm.), Sdm. , 2
GränDe (kr. m.) , . 24
Grästorp (kr. m.), Skb. 4
Gunnary (kr. m.), HaI. . 4
Göteno (kr. m.), Skb.. 18
Halmst&d (kr, m.) 10
Hjo (kr. m.)* . . 19
fiultet (kr, m.), Krb. 25
Kalmar(hästm.). . , , 12
I(arlstad (h8st- o. kr. m.) 24
Kristilehemn (hf,rt- o. h.

m.) - -.1o
Lsmhult (kr. m.). Krb. 10
Lerbäck (kr. m.), Örb. 5

Eksjö (kr. E.) . . don
Gärdspå,!go (kr. m.), Kln,
JönköpiDg (k!. m.) .

Algutsrumi, Klm, ileu
Borgholm (kr. m.).
Broby, Krs.
Eriksmå,Ie (kr. m.), Krb.
Gisleved (kr. n.), Jkp.
Jämlorsotr (kr, m.), Klm.

Lund (kr. m,). . 13 Nybyn (Nysåtra), Vbt.
Lund (\r, lrlJ 27 påtsboda (Lr. m.), örb.
Lycksple*,Vbt. . . 6 Sk0ra (hlstr o. fu. m.1
trltrbxlr (kr. m.), H&1. q Timmersdala(kr.m.,,Skb.
Mariested 20 Vara kpg (hösrm.I, Sl(b.
Mobo)ms järtrvägss{eLion Ostersund (kr. m.)*

(kr.m.),Skb. ... l3

27

t9
19
I

l8
26
1å
14
1å

t7

3
l0

5
t2
28
10

3
I

11
30

5
17

5

18

3

t7

Aprtl.
Linköping (häst- o. ro-

moDtm,) .
Länguyd (kr. m.), Jkp.
Melleruds kpg Gr. n),

Ävb.
Mölltorp (kr. m.), Skb.
Norrköping (håstm.)
Ndshult (kr. m.), Jkp.
Nässjö (kr. m.)
Nöttia Algutsgård (kr.m.),

Krb. -
Odenslsokeu (tr. m.), Örb.
Rebbolshedo (håstm.),

Gtb. .
Romkvilla (kr. m.), Jkp,
Ryd (kr. m.), KIb.
Rydaholm (kr. m.), Jkp.
Sandhems jåmvägsstat.

(kr. m.), Skb.
Skillingaryd (hr.m.). Jkp,
Skånninge (håst- o. ro-

montm.) .
SköYilo*.

IIaj.
LedugÄrilsgtirdet Yid

Stockbolm (kr. m.).

Stockaryd (kr. m.). Jkp,
Strd,ngsered (h. m.), Ävb.
Svetrljunga, Avb. .
Säfile köpttrg (hBst- o,

kr. m.), Vml. .
Tideholm (håst- o. kr. m.)
Torup (kr...m.), Hal. .
Tranemo,AYb,..,
Tronäs kpg (k!. m.), Jkp.
Trädot, ÄYb.
Törobotlo (h,- o. kr.D),Skb,
Varborg (kr, m.).
Vegby ..Ytterg&rded (kr.

m.), Avb.
Vislonda (kr. m.), Krb.
Vittsjö, Krs.
Vdsiorås (h$stE.) .
Ås Gr. m.), Jkp.
Äsen (kr. m.), Sdm.
Åtvidaborg (kr. m.), Ögl.
Örebro (häst- o. kr. m.) .

Östorbyno (kr, m.), ÖgI.

Mohede (h. m.), Krb.
Uhiceh&mn (kr. m.)

I
16

6
l8
18
26
17

t1
25

24
4

26
12

I
4)

1r I

5

3
I

\4
4
5
6

t2

3

24)

28
27
7l

20
4
6l

Junt.
l,jungby (kr. m.). Krb. 28 I Verlanda (kr. m.) Jkp.
Mörbylånga (kr.m.), Klm. 7 Vjrods (kr, m.), Jkp. ..
Sandhems järnvdgsslar. , Vrersrorp (kr. m.,, Orb,

(kr, m.). Skb. . 6 Våxtorps by (kr.m.),Hal.
SaEdsjö (kr. m.), J!.p. 20 L Vårnamo {kr. m.), Jl(p.
Skara (håst- o, kr. n,) la lVä.xjö (kr. n.)



Kivik+. Krs.

.)o

Jull.
den 25 trlolmö (ullmårkn.). 2 SYenljungs (kr. m.), Ävb. I

Vetlanda (kr. m.), Jkp.28 Virscrums lrv {kr. nl.).
t6 KIm.
lj Vrigstdd, Jkp.

't o"l;J:':':r1'u.(* 
1,1

Torsö (kr. m.), Skb. .
Tranemo. Ävb-
Tranås kpg (kr. m.), Jkp.
Törebode (häs0- o, kr. Dl.

skb.. .

Uhike (kr. m.), Ögt.
Yara köping (hä,stm.),

Skb.
Virserums by (kr. m.),

Klm.
Vislends (kr. m.), Krb.
Vrå (kr. m.), Krb.
Våxtorps bv (kr,m.), IIal.
Värn&mo (kr. m.), Jkp.
Västerås (remontm.) .
Ärj[ng (htist- o. kr. m.),

Vml.
Åsen (kr. m.), Sdm, . .
Åtvidaberg (kI. m.), ögt.
OstersuDd (kr. n,)*

Skövde*f
Strängsered (kr. m.). Ävb.
'fidaholm (häst- o. kr. m.)
Tidon (kr, m.), Skb.
TiEmersdala (kr. m.), Slib.
Torup (kr. m,), Hal,
Trddet, Ävb.
Töreboda (hdst- o. kr. m.).

skb.. . :
Ulriceh&mn (kr. m.)
Unnaryd i Mo härod. JkD.
Uppsala (kr. m.) . . 

-.
Yarberg (kr. m.),
Vegby..Yttergården (kr.

n.), Ävb. .
Yetlanda (kr. m.). Jkp.
Vireda,Jkp. ..-.
Vittsjö, Krs.
Yäritrgt, Skb.
våxjöf
Ls Gr. m.), Jhp. . .
Åsheda Kexegård (kr. m.),(Ib..
Örebro (häst- o. kr. m.).
Österbymo (kr. m.), ögt.

11
12
I
2
4
I

23

4
3
3
2

16
1S
22
t3
l0
1{i
4

2

I

Askersunal (kr. m.) den 2Z
Dådesjö (l{r. nl.}. Xrb. 2J
Grästorp (kr. m.), Skb. 2
Hlilsingborg(rom.-m.) 2l
Ingotorp (kr. m.r, Jl(p. . l6
Lomhult (kr. m.), Krb. 20
trIohedo (kr. m.), Krb. 6

Ädolöyt, Jkp. den
Borgholm (l$. m.) . .
Broby, Krs.
nrostugan i Skods (kr.

m), Jkp. . .
Ed (kr. m.), Klm. .
EriksmÄlo (kr. m.). Krb.
Eskilstuna (hästm.)
Falkenberg (hästm.i
Figebolm (kr. m.), Ktm.
Fllipstsd (häst- o. kr. m.)
Forserun (kr. m.1, Jkp,
Gislavod (kr. m.), Jkp.
Gunnarp (kr. m.). Hal,
GIrdsprtnga (kr, m,), KIm.
Gölingstorp, Ävb,
Hova*t, Skb.
Hultet (kr. m.). Krb,
Kalmar (höstm.). .
Linki;ping (h[stm.).
Ljungby (kr. m.), Krb.

Augustl.
Rabbalshede (hästm.),

crb.
Rocknoby (kI. m.), Kirn.
SaDdsjöt, Jkp. .
Sktl.nningext
Unnaryd i trtlo hårad, Jkp.

September.
13 Lommarydt, Jkp.
5 LAngaryd (kr. D.), Jkp.

20 I trt&hult (kr. m.). Hat. . -.
I Mariestad*+

3 Markervd (kr. m.), Krb. .
28 i Mohotms jårnv[gsststioD
5 (kr. m.), Skb. .27 Nore (kr. m.) .l8 Norrköping (brstm.)
3 Nottebäcks Nbbbeled fkr.

1l m.), I(rb. . .I Näshult, Jkp. .
4 Nässjö (kr. m.) .6 Odensbacken (10.m.). örb.20 Regns. öel. .

18 iRyd (kr. m.), Krb. .
1l RYdoholm (hr. m.), JkD.
lB Sjön€vad (kr. m.), Hcl. -.
6 i Skövdo (remontm.)

l0 Stockeryd (kr. m.), Jkp.
26 SYenljuDga, Ävb.

Oktober.

4
3

4
26
25

11
l0
77

6
18
20
t9
17
19
18
17
20
l0

6

22
77

3

11

4

5
I

r0
t7

3
l1

I

8

22
s

t5 i

4

2iJ

I

0
l0
17

t8
21

ll
5

l8
27

t2
23

18
19

5

ll

Den nya andra kammaren.
Porträttgalleri med biografiska och valstatistiska

anteckni ngar'

sammanställda av Einal Rosenborg ocl' Gunnar Pers'

Algutsrum (kr.m.), KIm. I Ladugår{tsgärdet vidden 4 Sloikhotm (kr. m.) .Hellö Do, Jkp. J Lumhdt rkr. m-l r(.h
tsjörköby järnvägsstarjon I Lidköpins flrr. rii.r . -(kr. m.), Jkp. t6 Linneivd"tkr. m.l.'Krb. -
_Eurseryal (kr. m.), Jkp. il IIatmbå.ks jarnvAgssra_
Pllgsjö (k^n m.r,..Kr6. .. l8 rion trr. mll, jtpl-.'-.
EGblorgs sanna &t. m.), 

^ .uatmköpiog rkr.m;, sdm.

Eö!',.0'.,;.r: : : : : I *'XfT."d: i': t: :fFalköping+. 2i uåleoa (r.r. m.1, niu.. .

fiffi!,!t["-f i,f,],T : 
"1 , 

llllli]j\1.:*:,llti: :
älå!JåL'ili..^;l.r: si',. I 'ä ' ll8l;JiÄå;",1'f;.fr]i illil:
fiåii"t"",(*olifl ä.i-3;0. : i3 ^öil^. 

Ä'*T';ä!i'; ii:;;;;
J,{trlmstad 

(kr. m.) s ] n"Äk"ilr. tri". .), irp..Hlo (kr. m.) t9 iEu-,iij9.i-k;";;( ju,no:iÅ..uo- '" i 
*ii,Tl"'lntl"". 

9': T,:
.. Iron- I kn .m,), Orb. . l7 Sandbems jörnvägssls_
llultstred (kr. m,), Ktm. . 2 iion (kr. mj, Sltrl .Hälleslrds jurnvågssta- SkBra (h[sr- 6. t,". -.r -

-.lion (kr. mJ, ögl. 3 bkiilingaryd (kr. n.), Jip.Jilrnrorsen (xr. m.), KIm. I7 | sLäDninge (h5sr_ och r;_
Jonkoprng (kr. m.). t0 ' montm.)
Kristinehamn (kr. m.). I

A,ruby jji,,våsssr.rkr.m.,, *.,.,u"i)?ot"tf.lii;. .
. r{.p. d"n 12 tålsbode (kr. m.), örb.Arvika (hIst- o. l{r. m.) Z Saitfte kUping (hIsl_ o.lng8torp (kr. m.), JI(p. I kr. m.r, Vnr'i.
Ksrlstod (hlisl- o. kr. m.) 28 VrFtstorp (kr. m.) örb. .

Enligt hittills tillgångtiga uppgifter, sotrr dock kunna
komma 

-att pä rninilå iasentligå" punkter korrigeras 
-vid

Statistiska cöntralbyråns fOreslåendö'bearbetning av röst-
seil'elsmaterialet, avgåvos vid 191? års andra kammarvai
sammanlagt ?32,168"gocikåncl.a valseillar. Motsvarand'e' silfra
vitl närma"st föregäenäe val har varit: 19-11-€03,974,- vären
1914 ?60,194 ochl hösten 1914 ?31,361. Yalcleltagandet.har
sålecles, åbsolut sett, varit fulli lika livligt s,om vitl septern-
berval'en 1914. I förhålIänd'e till antalet valberåttigatle har
clellagarclet ,rlock, av allt att rdöma, företett något.minskad
livligiel sedan 1914. En verklig jämförelse .är tills vidare
omojtig på clenna punkt, dårfof ått från ^vjssa 

valkrctsar
in1s"reäs ungefarligå uppgifter kunnat erhå1las om antalet
va Iberättisaale.

Do ?32,168 godkäntla valsodlarna fördelaclc sig på .föl-
iancle sätt m'eliaä partierna: högern 179,930, joriLbrukar-
åas riksförbunrl 20,ii56, boncleförbuntlet 40,518, det liberalr
partiet 202,091, tlet socialclemokratiska partiet 228,470, dct
åocialtlemokratiska vånsterpartiet 59,344 och den fria grup-
nen i Hålsinqb,org-Lanalskrona-Luncl (h,r A. C. J. Chri-
itietnsott" grupp) -859 valsecllar. Allcleles exakta äro dessa
tal inte. "Dai - 

!emensam partibeteckning använts av två
eller någon gång:till och me-tl tre partier, hat en uppdelning
av rösbeina 

"på -de olika partierna stundnm kunnab stöta på
svårigheter. 

- De partici som företrlldesvis. beröras av
clessf si'årigheter, äro å ena sidan högern, jordbrukarnas
rikslörbuntl och bondcförbun'clet,,å anrdra sitlan de båda
socialdernokratiska partieina. Några betytiande felforingar
lår tlet und,er alla förhållanclen inte behöva vara tal om.

6 YrigstodJ., Jkp. . 88 Överby i UnaleDIs s:n tkr.
6 rn)'skb ' ' I

5

Sid. 1-32 tryckts hos Almqyist & Wihsells Boktryckeri_Ä.-B., Uppsala r9rZ. 173623
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Det socialdemokratiska vänsferpartiet taxerar självt sin röst.
styrka till 60,438, således omkring 1,100 röster högre än
iiet h,år angivna ta\et.

En jämfarelse rneil partiernas röstetal vid tidigaie val
måste bli i någon mån oegentlig på gruncl av uppträdanilet
av helt nya partier vid 1917 års val. Vid d"e Iyra an,tlra
kammar-valen sedan 1911 ha cle tre huvudpartiernas röste-
tal varit: högern 188,691, 286,250, 268,631 och 1?9,930,
clet liberala pattiel 242,795, 245,I07, 196,493 och 202,091,
det socialdemokratisl<a partiet 1?2,196, 228,712, 266,I?ts
och 228,470. Sedan höstvalen 1914 har högern lörlorat
88,701 röstancie, det liberala partiet har vunnit 5,598 och
det garnntalsocialistiska partiet rlinskaLs mecl 37,663.

Valda blevo 191? 58 representanter för högern, 3 för
jordbrukarnas riksförbuncl, 9 för bondeförbundet, 62 för
det lib'erala partiet, 86 för clet sociaiclemokratiska partict
och 12 lör det sociald,emokratiska vänsterpartiet. Före
valen besflod andra kammaren av 86 högcrmän, 57 liberala,
72 gammals'ocialister och 15 vänstersocialister. Till dess
det socialdemokratiska vänsterpartiet bröt sig ut ur den
socialdemokratiska rihsclagsgruppen var ställningen 8{i höger-
mår,57 liberala ocli 87 socialtl,ernokrafer. Blter 191.1. års
val var partiställningen 65 högermän, 101 liberala och 64
srocialdemokrafer, etter vårvalen 1914 B6 högermän, 7l
liberala ,och 73 socialdemokrater. För det inre riksclags-
arbetet har vänsterförskjutningen, vid 1917 års val den
viktiga följden, att vänslrerparbierna få majoritet i sarnt.
liga rik'dagsu[skoIt.

Högern har genom d,e senaste valen förlorat 28 manclat,
do båcla bond,eförbunden ha vunnit tillsammans 12, det
liber,ala partiret 5 'o.ch deb socialdemokratiska partiet 14,
untler det att det social'demokratiska vänsterpaltiet förlo-
rat 3. Detta iir n,ettosiffrorna. Närmare specificeracle för-
tleia sig vinsier och Iörlustcr sålunda: Högprn har gjort
tio förluster till cle liberala, åLta till socialclemokraterna, tre
till jordbrukarnas riksförbund, sex till b,ondcförbund.et och
två på grund av valkretsreglering. Emot dessa 29 förluster
står en enda vinst: en plats som i Jämtlands läns söclra
valkrets trrgs från de liberala. Det liberaia partiet har gjort
11 vinster: tio från högern och en från socialdemokraterna
i Örebr.o låns norra krets. Från denna vinstsumma avgå
tre platser, som erövlats av boncleförbu'ndeL, en, som tagits
av det gammalsocialistiska partiet, en, som gått till det
socialclemokratiska vänsterp6liot, och en, sorn tilllallit högern

- summa sex föriuster. Del gammalsocialistiska partiet
har lagt beslag på åtta hö.gcrmandat och ett liberalt; vidare
ha två vunnits i samband mecl valkretsregleringar och
nio taglts från clel r.änstersocialistiska parti,et. Det gör, till-
sammåns 20 vinster. Förlustcrna äro sex: en till i1e[ libe-
ral.a partiet och - fem till den socialdernokratiska r.änsfern.
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Denna har på sin sitla lörl'orat nio platser till det äldre
nartiet, men har minskat ilenna förlustsiffra genom sex

ärövringar, därav fem från det gammalsocialistiska par"iet
och en från tlet liberala.

Valsåttet i förening med gäIlande valkreisindelning och
tlen samverkan ifråga 'om partibeteckningarna, som 'fö;e-
k'ornmit, har i hög 

-gracl gynnat vissa partier på andra
oartiers bckoslnutl. Varjc vald riksdagsrnan teptesnnlerar
i genomsnil[ 3,183 röstei. Bakonr varjc socialrlemokralisk
repr'esentant stå tlock end.asL 2,656 valmän och bahr-rm varje
hö-gerrepresentant 3,102, meilan det behövts 3,260 röster
för- att få en liberal vald,, 4,502 för var och' en av bondeför-
bundels represcntanter, 4,945 för varje vald vänstersocia-
list och 6,985 för varl. och ett av jorclbrukarnas riksförbunds
,nanclat. Mecl {ullt genomförd proportionell rättvisa skulle
höqern ha 1ått 56 rÄpresentanter i stii"llet för 58, jorclbru'
kaines riksförbund ? i ställ'et för 3, b'ondeförbundet 13
i stället lör 9, det liberala partiei 63 i stället för 62,
det gammalsocialistiska partiet ?2 i stället Iör 86 och den
s,ocialtlemokratiska vänstern 19 i stället för 12 represen-
I an ter.

Valmanskårens procentuella sammansättning är: högern
24,6 procent, jordbiukarnas riksförbund och bondeförbun-
.1et tiilsammani B,+ pr'ocent, det .liberala partieb 27,6 pro-
.lent, det gammals'ocialistiska partiet 31,2 procent, det so.cial-
clemokratiika vänsLerparLiet 8,1 procent och' den Christiern'
sonska sruppen 0,1 procent. För de största parlierna ha
förLindririgairre inom rälmanskåren s,ed.an 1911 varit {ö1;anc1c:

högern omfattade 1911 31,2 procent av valmännen, våren
1914 37,7 procent, hösten samma fu 36,7 procent och 1917
24,6 procent. llct liberaia partiet orn,slöt 1911 40,2 proccnt
av' ,rålmånnen, våren l9l4-32,2 procent, }iösten samma år
26,9 procent och 191? 27,6 procemt. Det socialilemokraliskl-r
partiet omfattacle 1911 28,5 procent ev valmanskåren, vårcn
fSl+ gO,f prrocent, hösterr sarnma år 36,4 procent oclr
19f? (efter-sprängningen och med bortseende {rån det
vänstersocialistiska partiets valmän) 31,2 proccnt

Rörande partiställningen inom de olika valkretsalra
hänvisas till tlcn tabell, som avslular anclra kamrnar-gal'
leriet. Porträtter ha ordnats efter partiställnin,gen och
oartierna uontasits i dcn ordning, som är den olficiclla
itati"tikens:' jori-ibrukarnas riksförbrrnd och bondnförbundet
ha, såsom närmast hörande högern till men i vissa hän-
seenden intagande en rnellanställning mellan högern och
det iiberala partiet, inortlnats mellan ilessa bårrla parlier.
I tle myckct 

-sammandragna 
b'i,ografiska notiserna betecknas

högern mecl H., jordbrukarnas rilisförbun'd mcd R. F., bomrde-

förbundet merl B. F., ilet liberala partiet mecl L., det social-
demokratiska merl S. och den social|ilemokratiska vånsiern
med S. V.
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DE VALDA

Slockhollrs /ör'rttr ucllilt'/.s.

ARVID LINDM{N
(H), Srockholm, kon-
teralriral, f, d. stars-
och urrikesminister.
Född i8d2. I{apten i
flottan !J2- Senare
chct för Iggcsunds
bruk or:lr l-uossa- ffi['i,t'*$ffi

.\rrurcnr r soc. dem. partistyrelsen.
Ledamot av flera k. konrmittder. Social-

EaEl vaara KirunavaaLa.
Cc,t,,,.u,.....ui i lelegrdisl. Ul. Sjö-
minister i lU,J., irs koJl.-rcgcrins, slals-
uin. Ofi 11, utrikesnririsrer i Swartz-
ska regeringcu 17. I(onteramiral i
resetven 07. Medlefr av fiera k. kom-
mittöer och irrdusrriied. ingar. Höger-
ledare. I 1:sta kauirn, 05-11. Invald

2:dra kamm. lI.

fullmäktig. Invald i 2rdra kamm. 1905.
Väntas av regeringen bli utnämnd till
derl nva andra kammaretts talman
efter landshövding Widdn.

WffiHmw
nybyggnad i Sthlnr 98-02, stadsful -

mäktig sedan 05, ledamol av flera kom-
munala nännder, bl- a. lantegendoms-,
stadshus- och byggnadsnämnden.
Nykterhetsman. En tid inspekttir hos
Stockholms Folkrestauranter. I andra
kammaren fr. o. m. l90B års riksdag.

uytt.
H.IAL1\,1AR I]RAN.
1'lNG (S), Stociiholm,
finansministcr. Född
1860. Soc.-demokr.
partiets chef. Efter
studier i Uppsala
och arndnueustid lid
Slhlms observatorium
medarbctare och sc-
ntrre red. först i Tiden

och därefrer i Socialdenrol{raien (.edan
86). Firrrnsrnrn. i Edcnska regeringen
okt. t7. Mcdlern av ålderdotnsföt)ik-
ringskomrrrirren. Sakkunrrig i pen-
srolsstyrclsen, Invrid i arrdra kant-
maren 9ti,

OSKAR HAGMAN
(S), Stockholm, för-
troendeman. F. 1880.
Måleriarbeta';e 1900-
06. Sistnämnda år
kassör i måleriarbe-
tareförbundets avdel-
ning för Stockholrn.
Sedan 1913 förtroen-

oeruau tor nråleriarbetareförbundet-
Ledamot av Sthlms lomträttskassa.
Absolutist ehuru ej ansluten till någon
organisation. Nyvald till 2:dra kamm.

GUSTAV MÖLLER
(S), Stockholrn, par-
tisekreterare. F. 188{.
Medarbetare först i
Arbetet, Malmö, och
sedan 07 i Skånska
Socialdemokrat., Häl-
singborg. En tid verk-
san i den socialdemo-

!!!@l kratiska ungdomsrö-
relsen. l'rån 19tB chef för Tidens bok-
förlag, 1915 nredredaktör i Tiden,
sekrererare i socialdemokratiska parti-
styrclscu från rnaj 1916. Nyvald till
audra kammarcn.

ERIi{ NYLANDDR
(H), St,rckholm, direh-
tör. Född 1885. Fil:
kand. i Uoosala 08.
Efrer aifäriitutiier i'fysklrild, Cnqland o.
Frattknlic sek-r. i Sr-
alllll. exl)OrtiöreIinA
0J. Ilarrdelsrirrchei

KNUT KJELLBERG
{L), Stuckhulilr. pro-
Jrssur. I:ii.,d 1867.
A'led. lic. i Sthln 98,
nred. d:r 01. Ama-
uuels i meclicinalsty-
rclsell 00 ll, prof. i
allalonri vid konst-
högskoiu 11. Le-

K. HILDEBRAND
(H), Stockholrn, fil.
d:r. Född 1870. Fil.
d:r i Uppsala 98, där-
efter till 02 doccnt i
historia, bitr. rcd. i
Stockholms Dagblad
01, huvudredaktör
04 13, senare biträde
vid offentliga o. in-
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S/ocli/rolnrs andra ualkrel.s.

det. I andra krmmaren 07-08, i första
09-10. Åter invald i andra kamrra-
ren 1911.

E. PALMSTIERNA
(S), irih., siöminister.
F. 1877. Kapten i ilot-
tan 06. Samma år i
reservcn. Stadsfull-
mäklig först i Karls-
krbna, sedan 08 i
Stochholm. Ledamot

t@l av flera kommunala
närrndcr- I sex år Sv- stadsförbundets
sekreterare efter dess bildande 08. So-
cialdemokrat sedan 10, medlem av par-
tiledningen. Lerlamol av lruslkolnntil-
tin. Rikisäld'tullnräktig 16. Sjöminis-
ter i Eddnsha regeringcn okt. 17. In-
vald i andra kantmaren 1908,

P. ALB. HANSSON
(S), redaktör. Född
1885. Började sorr
springpojke och han-
delsbiträde. Deltog i
bildandet6v Soc. ung-
domsförbundet o.var
dess förs1e funktio-
när. Redakt. av Frant

ryvu" rrrcudr !etare i Social Demokraten
1910, andre redakt. scdan iuli 1916 efter
ett halvt års verksamhet i Presscentra-
lcn, huvudred. 17. Medlem av Soc.-
dcnr. prrtistyrelsen sedan 1908 och dess
verlisi. utskott sedan 11. Nyvald till
andra I{amlnarcn.

ERNST ERIKSSON
(S), kontorsbiträde.
Född 1881. Ordinarie
vid statens iärnvägar
sedan 06, 1:ste hon-
torsbiträde vid Sthlms
c€nt,alstat. 17. Med-
lenr av järnvägsman-
naförbundets styrelse,

I-RTI SVEN LÖBECK (H),

lGffi.l i",ui,l*:niri,
l,\ffi I I'ilå.ni*'l;å1";!;
l A}$fl. I v.rtlcnbysgnfldskåren

&ilhl ;l'1, ['ll';X "i:lå;:iäi'ii6ffi-'sed.rr os diöktör Iör
Vattenbyggtt rdsholagr t. Lcdatrtoi av
f Iera kommittöer på v.Lttenrättslagstif t-
ningens områtle. Inveld i andra karn-
maren hösten 191'1.

ffiilge*u{n
kåren. Nyvald ti!l anCra hamntaren.

lffil *1,*,n:'li'niiil!,

Wffit*
oKr. I7. Lcdamot av sjöiartskommitt.
ned flera komnlittöer, styrelseledamot
i C. S. A. och Sv. kriminalistföre-
ningen. Sakkunnig i flera offentliga
ulredningar, särsk. i sjörär r sli ågor.
Under kriget bevakarc av svenskr rätls-
intressen i Londorr. I lörsra karnnra-
ren 1910-11. Nyvald till andra l<am-
maren,

oe scridsle r.a åren som sekr.; ordf. i
förbuudets Stockholmsavdelning. Le-
d3mot av järnvägarnes skiliedomstol
orh av dirckt. för ärke- och pupill-
kassao. Nyklcrhetsmen. Nyvald till
andra kamrnarcn,

E. ANDERSSON (S),
förrådsrnästare- Född
1870. Ordin. vid sta-
tens järnvägar 90, och
sedan 1912 förråds-
mäst. vid V:trtan.
Verksanr medlem i
den hooperativa och
nykterhetsrörelsen
vlrterhetsorden VrLri,lrul r,r.. tör nyl(terhetsorden Ver.

dandi. Medlem av Engclbrekts för-
sarnlings fattigvårdsstyrelse. Nyvald
till andra kammaren.
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Sfockftolms &ins södra ualltrets.

AXEL SUNDLING
(H), Söderby, lant-
brukare. Född 1871.
Arrenderar Söderbv
gård seclan 96. Franr"-
skjuten kommunalru.
Ordf. i kommunal-
stämma och val-
nälxnd (Salems soc- l-Fijzlenl i kommunalnämn-

den. Nyvatd till andra kammaren.

S. J. KARLSSON (S),
Nynlshamn, byss-
nadssnickare, Född
J.874. Fachförenings-
man. Led- av et't fler-
tal kommunala nämn-
der. Ordf. i kommu-
nalstämman, v. ordf.

ken), ledamot av taxcringsnämnd och
vägstyrelse. Nyvald tiu 2:dra hamm.

lWl ållli:r"i:!l"ul:

ffii+Hår'di;il[t
uynterncrsrornmittön.'Iiilhör liberala
salnlingspartiets förtroendcråd, lnvald
i andra hammaren 1699.

l@m ls, #;,.*t"'åIi)
lF* ir*Eill !tji;"i',,'i;;,"i,:1ll

Wruan. Sakk. i folkhush.-komm. In-
vald i andra kammaren 19ll.

lrel S^i,!)'^fiBlJi
l ffi*ffil,l,li'iiåf;ii;,i?å1

rc#i-d*n-f
l,ikornmunalnärrnden, kommunalfull-
,' rrräktige och pensionsnämuden. Lands-rl tingsman. Nyvald till 2:dra kamm.

ffil å,,'*,1?3'Tlilf
lffi*ffi| ifi;;.5;,jlåt;",1:J::
lffit ffil fl?,1"fl1"'"1äxT'"anl

ru@l ffi$rm4""sni
liysnedglsnärulrden. Nyvald titt 2 k,

Sloc,/rlro/rrrs 1{ins lot't'd tall:rals.
e. År<enlulo 1n;,
Järsö, godsäeare. F.
1853. Till för något
år sedan ägare av

Lovisedals gods.
Mångbetrodd kom-
murralman. Lands-

eRtx eunen 1n;.
Edebo. lentbrul<are
Född 1859. Ordf. i
kommunalnämnden.
Landstingsman. Fri-
religiös nykterhets-
nran, lnvaldcs i andra
katrmarert våren
1914.

P. H. sJöBLoM (s),
Norrtälie, arbetare.
Född 1875. Xom r'u-
nalman och fackföre-
ningsman. Org. nyk-
lerhetsman, Invaldes
1911 i andra kanrma-
ren, som han sedan
tillhört red xndarltag

för 19t,l års b-rihsdag.

Illtpsnlct liirt.

ALFRED BERG (H),
Stahy, godsägare. F.
1862. Studentexamen
80, exam. vid Ultuna,
vars styrelse.. han nu
tillhör, 84. Agare av
Staby sedan 92. Le
damot av lantbmks-

Ire;:öl akademien, 1915 års
kyrhorilote och diakonistyrelsen. In-

ff-i*lA* | rirrgsmrn lrän 188.1,

ffil"iltl;"" *g,låli::

valdes i audra kammaren 1905.
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lffil ilill'i'riJitlti
lW gffil lä"il' l:''J:iåi:&:
l$; ffil itY,':i;:',.l';"fit:';

låffitrl ';ir:rr#{r{å-
Eiliifili*orna. Liberal ledare.
lnvald i alrdra" kanrrtrarcn 1908.

hälla, måLa, nräsiare.

C.E SVENSSON(S),
Eskilstuna, redaktör.
Född 1879. Mediem
av Iolktrushållnings-
konrm. I andra kam-
maren från 1909. Ny-
vald till 1:a kamma-
ren. Sannolik eftertr.
J. A. ITellberg, Tors-

EVALD C. KROPP
(S), Eskilstuna, kniv-
smed. Född 1859.
Stadslullmäktig i Es-
kilstuna från 1904-

Invald i andra kam-
maren år 1905.

W
nykterhe, svän.
maren 1908.

K. A. BORG (S),
Harnäs, arbetare. Ir.
1866. Byggnadssnic-
kare; förtroendcman
tör Skutskärs stuveri-
arbetare 1898. Le-
dande kraft i arbe-
tarerörelsen i norra
Unoland. Landstings-

'"ih. Organiserad
Invald i andra kan-

L. AUG. SCHILL (L),
Västermo. lantbruk.
Född 1873. Nämn-
deman. Ledamot av
kommunalnätlnden
och häradets "ägsty-relse. Landstingsrtt.
Nyvald till andra
kammaren,

Söderrnonldlrds sötlra ualltr'

fffil ,fr"tf,il,f''"tt3,|
IES X*il kare. Född 1867. ln-
kW #tQfi I rr*havare av en del
lW" J"{.ql komrnunala uppdrag
lffi*{dffifi {,1 i hemsocknen, bl. a.
lW-"qg,}Wl ledamor av taxerings-

lhK$l i'[årl,ir ",li',ri'f,,r

lffi ffi Ftä1,"-?;i'i."'TflJ''.'"1
1K,..#l tiflliåiåi; "å,ii;i.lffiffil neholms östra skola.

lWl ålio'åfr' ?å, ?,T;',:j-

lNffil ilt'i:,Jli:'Jå *'Kl:
va,(r Lrrr arrora kammaren.

ffi1-l å),?",if; l;",ål,tg

lm *s | ;ii:,1:Lftr;å*'ff1:

lffi #l r"#i+ixi'1"--'"rt,
lä.Lffi| ii;;'#:;,*1i'iJi,l''

fdrul S,, i;,iSHf;)'"'.",,1:
I re- "" "rffil mansäeare. F. 1867.

lnWill*!**tir"rri,
ll .t*ffiffi| riorrsslräv. Lands-

lffffil l,lo1:"-,ii';,.1?li'$,,

ffil pnt-'".ftl$l

bffif*'ili*i+tll,
demokrariska partistyrelsen i917. Ny-
vald till 2:dra kamm.

1ffiro &,s,j,f",,,llR?l
lffi ffil l?'{,;u'""iå:;-l;:ln

'9"- 
; :AW nämnderts v. ordf.

ll3f{ffi| Ledamot av llerralet
|ffi. gWl llomrruncla nätnn-

lffiSl i:i;",1"q;i;,"','il",l.
kopings län. Nyvald rill 2:dra harnn.

Söderrronl(nds ttota ualltrets
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SVEN PETTS'ON (S).
Norrköping. Redakt.
F. 1873. Böriade som
snickrre. Senare för-
troendem. f. Sv- Trä-
arbetareförb. Medarb.
i S'D. 1:04-10. där-
efter redaktör av Ös-
tergötlands Folkblad

DAV. PETTERSSON
(H), Bjälbo, lantbru-
kare- Född 1866. Stu-
dentexamen 1886-

Kommunalm., lan.ls-
tingsm., statsrevisor.
Medlem av stratflags-
kommissionen. In-
vald i andra ham-
marenl 908.

K. A. WESTMAN
(R. F.. Broby, agro-
nom. I". 1883. Arren-
datrr av Brohy gård.
Ordlörande i flera
jordbruhsföreningar
och selir. i Ostergötl.
betodiarefören. Nv-
vald till andra kamrn-

-41 -
Oslcroölle nt I s n r'rrq ua I lcrcl s. Jönköpinos ldns öslld uulkrels.

W

W
ffil
W
lffir
ffi

t\-orr,/iiipäro <t c h L i n lt ö p i n ti.

ffi
ffil rlil"4?lsti'{T,
l$kffil 1660. Inneliävare avt@ffitrffir duclstrarusha fidr'i-

ffir-t++äd"ii:ffi
tarrs(a g, !.pp. I andra kamm. under
pcriodeu 1906 1908 och åietinv.1911.

W

C. O. JOHANSSON
(H), Huskvarna, fa-
briksatbetare. Fö.ld
1870. Frireligiös..och
nyhterhetsman. Aven
verksam sorn predi-
kant Stadsfullmäktiq,
Invald i andra kam-
maren våren 1914.

FtsLtX HAMRIN (L)
Jör1r0ping,.direkiör
fooo lö/5. KoDm3n.
Stadsfullmäkt., iands-
tingsman, innehavare
av flera kommunala
uppdrag. Nykterhets-
vän. Irörsta gårgen
invaldi2k.l911.

Nu vald på nytt.

ERIK FAST (S), Näs-
siö, snickflre- I'öd.l
1883 Delägare i rn-
delssnicl(eriiabrift en

Nässjö Nya Möbelfa-
br;k. Fackförenings-
trlan, organiserad
nykterketsvän Stads-

lw:iii$ffil fullmäk1ig. Nl,vald
llrr ..1ru,a 

^ar,.lnalen.

/irorroherqs 1äns ösl/'d uallirets,
J. G. SVENSSON

(H.) Betingetorp,
hemmansägare. Född
1864. Landstirgsm.
Ordlörande i kom-
munalstänrnran, In-
vald i andra kamma-
ren 1909.

N, J ]\1. SVENSSON
(H), Kompe6ll1n,

irenrmansägare Född
1871. I-edamot av
landslfuget. Invald
i andra kammaren
1q t4

F. BERGGREN (L),
Växiö, överlärare. F.
1863 Folkskollärare
i Växjö sedan 1834,
överlärare sedan 1q12.
Nyktcrhctsv. Stads-
lullmäktig och lands-
tingsman. Nyvald till
andra kammaren,

C. ANDERSSON (R.
F), Eliantorp, Lant-
brukare. Född 1869.
Medlem av flera kom-
munala stl relser ocll
nämnder. Auktions
förrättare. Frirel!giös.
NJ'klcrhctsvän. Ny-
vaid till 2l{amm.

C. J. JOHAN-SSON
lL), Olstorp, lant-
brukare. Född 1858.
Nämndeman, v. ord-
förande i kommunal-
uämrrden, landstings-
man ocb innehavare
av andta honrmunala
nppdrag. Nyvald till
andra harrrmaren.

CARLSJÖGREN (S),
Motala, rcdalilör. F.
1869. Mcdl. av stads-
fullmäktige och av
tlera kommun. närun-
der. Landstingsman,
Invald i andra kant-
maren våren 1914.

fltE. G. JO}IANSSON
(S), Xullersta, lant'
brukare. Född 1864.
Innehavare av eit fler-
tal kommunala för-
troeudeposter, Lands-
tingsrnan. hvald i
andra kammaren vid
höstvalen 1914.

IVAR SWARTLING
(Ii), Norrköping. Dis-
ponent vid förenade
yilefabrikerna. Född
1858. Ordf- i stads-
fullmäl<t. och i han-
delsk. Ledamot av
statens industrikom-
mission. 

^-yvald 
till

andra kammaren.

C..G. HAMMAR-
SKJOLD ..(H), Lin-
Löping. Overste för
1:a livgrenadiärrege-
ilentet. Född 1865.
Anlitad som sakkun-
nig bl. a. vid utarbe-
tandet av 1914 hrs
härordning. Nyvald
till andra kammären.

I aildfa karnl[aren sedan 1909.

Ö s targ iitland s sö.ho ualft rels.

W

W
Avsade slg 1915

ffi
ffi
ffi
ffi
W

AXEI, STERNE (S,,
Mjölby, redaktör. F.
1870. Medarbetare i
Östergötlands Folk-
blad. Lcdanrot av
municipaliullmähtige
skolrådoch flerakom-
munaia styr. Lands-
tingsnran. Invald i
andra kamnr- 1911.

E. J.. N. ERICSSON
(S), Atvidaberg, kas-
sör. Född 1877. V.
ordförande i munici-
palfullmäktige. Med-
lem av sl(olrådet.
Landstingsman. In-
vald i andra kamma-
rm hösten 1914.

ERIK RÄF lII), BAN
keryd, Jönköping, fa-
briksdisponent. Fo(1d
1853. Disooncnt fiir
JOnl(ol)lnq\ [raTOtAd-
lingsbolag. I-edire fiir
ortens frireligiösa
DJ'ktcrhetsvänllcr. In-
vald i andra kanrrna-
ren 1qti2.

P. B NILSSON (H),
Lhrnås. hemmansäg.
Född 1874. Frireli'
giös. Organiserad
nykierhetsv. Närrn-
dcnrarr och lands-
tirgsman- I andra
kammaren från och
mcd år 1910-.
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ffi
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A. A. LINDQVIST
(S ), Kosta, glasslipare.
Född 1878. Facktör-
eningsmau och ltom-
rnunalman. Ledamnt
av landstingct. Orga-
niserad nykterhetsv.
Invald i andra kam-
maren 1911.

E. O. MAGNUSSON
(H), Tumhult, hem-
mansägare. F. 1864.
I(ommunalm., lands-
tingets v. ordf. Leda-
mot av bl. a. frttig-

vårdslagstiftnings-
kommittdn. Invald i
andra l{amntar. lq02-

E R, ELIASSON (L),
Markarl'd, lrandlande.
Född 1872. Frireligiös
oc h organiserad rl'k,
tcrhelsviin. Förstr
gången invald i andra
kammaren 1912. Till-
hörde deD till och med
1914. Nu åtcr invald-

HENNING LEO (S),
Almhult, Iokomotiv-
förare. Född 1865.
Ordf. i arbetarekom-
mruren, vice ordf. i
kom munalfullmäk-

iige, ledamot av kom-
munalnämnden- Nv-
vald till 2:a karrml

IIorra oQll;tets.

A. V ISAKSSON (H),
Västervik, predikant.
Fitdd.. 1855. Ledare
Iör Ostra Snrålands
missionsförening och
redaktör för dess mis-
sionsblad. Nykter-
hc.svän. hvald i
andra kanmar. 1q11.

X. S. A. CARLSSON
(H), Solberga, lant-
brukare. Född 1870.
InnehavaLe av en del
kornmunala förtroen-
deposter. Tillhörde
2 a kammaren 1q0q
1ql1. Aler inyald år
191 5,

AXEL RUNE (L),
Väs1ervik, borgn:äs'
tare. F. 1866. FIof-
rättsexamen i Lund
87, 1;ste rådman i
Västetvik 96, borg-
mästare 02. Ledamot
avflerak. konmirteer.

Nfln.{Iidffil Landstingsman, In
vald i andra kammaren 1905.

ALFRED WERNER
1S. V.), Hultsfred, lo-
komoiivcld. F. 1885.
Se.ian 1902 anställd
vid Nässjö-Oskars-
hamns järnväg. Loh-
eldare sedan 1912.
Nyvald till andra
karnmaren.

stitlra uall;rcts.

DAyrD NORMÄN
(H), Avadet, Läckeby,
lantbrukare. F.1879.
Inllytelserik reedlem
av Svenska Folkför-
bundet. Nykterhets-
vän, Invald i andra
kamnraren hösten
1914.

A. BÖI(ELUND (H),
Kalmar, landskamrer.
Född 1859. Hovrätts-
examen i Lund 1884,
länsbokhållare i Kal-
mar 1889, landskam-
rer 1890. Tillhörde
andra l<amnaren apr.
1903-1905. Nyvald.

P. A. ANDERSSON
.. (H), Knäppiuge

(Oland), Iantbrukare.
Född 1863 Komnru-
nalman, Ledamot av
landstingqt och sty-
relsen för Olands folk-
högskola. Invald i
andra kammar.1911.

E. RUNEFORS (L),
Ruskemåla, Nybro,
lantbrukare. F. 1878.
Ledamot av åtskilliga
kommun, nämnder,
bl. a, vice ordf. i pen-
sionsnämnden. Frire-
ligiös. Nykterhetsvän.
Inv. i2:akamm. 1911,

K. E. MAGNUSSON
(S), Kalmar, Park-
vaktnrästare. F. 1873.
I många år anställd
vid Kalmar ångkvarn.
Fackiöreningsm. och
organiserad n1'lttet-
heisv. lnvald i andra
kammaren 1914.

U. LEANDER (L),
Karlskrona, fängelse-
direkiör. Född 1858
Fil. kand. 90. Fän
gelsedirekrör lE99
Ordf. i Sv. fångvårds-
sällslrrpet. Frireliqiös
n vlttethetstn. Stads-
irillm., landstingsrn.

ren 09 14. Nyvald.

OLA JEPPSON (L),
Witishövle, Mörrum,
lantbruk. Född 1887.
Innehavare av flera
kommunala fiirtro-
endeupndrag, bl. a-
ledamot av kommu-
nalnämnden. -'Nyvald
till andra l{anmaren.

A. H. FIANSSON (S),
Sölvesborg, tapetse-
rare. F. 187q. Fack-
föreningsm. Stads-
fullmäktig. I andra
karrmaren från och
med 1q17 sonr ersät-
tare 1ör distriktskas-
sö. K. O. W. Kloo.

VII,H- CARLSSON
(S), Xarlskrona, re-
daktör. Född 1876.
Först stenhuggare.
Ombudsman J. sten-
hugg:r i arbetareförb .

Sedan;,,1914 medarb-
i Blelii rge Folkblad.
Nylrter hetsvän. NY-
vcld litl 2.a kamnt.

Pi]R NILSSON (H).
Bonarp, hemmans-
ägare. Född 1865'
l(ornmunalnämnds-

ordf.. landstingsman.
Mcdlem av2:drahan-
ruarhögerns förtro-
ender åd. Invald i an-
dra kammarcn 1902.

SVEN BENGTSSON
(L), Norrrp, lantbru-
kare. Född 1866.
Kommunalnämnds-
ordiörande. Lands-
tingsman. Ledamot
av straftlagsiiftnirgs-
komrnissionen- Fri-
religiös nyhtcrhetsv.
hivald i 2:a k. 1911.

GolUartd.

K. .I, L. LARSSON
(H), Bondarve, lant-
brukare Födri 1854.
Kommruralnämnds-

ordförande o. lands-
tirrgsm. Eiierträdde
vid 1901 års riksdag
sin far, riksdagsman
P. Larsson i Fole.

I

K. R. I(AHLSTRÖM
(H), Lilla Atlings,
hemmansägare. Född
1862. Innehavare av
flera komtnuuala upp.
drag. Landstingsm.
I andra kammaren
från och nled år
tqt3.

E. V. MOBEITGER
(L), Visby, folhskole-
insoektör- Född 1880.
reåt l<anrl. 06. fil.
kand. 12 Folksholl.-
ex. 10. Folkskolein-
sDel(tör för Gottland
fien to$. Nvvald till
andra kammaren.

Blel:irtqe liitt-

JOHN JONSSON
(H), Boa, lantbrukare.
Född 1862 Studier
vid Kristianstads läro-
verk och Alnarps laut,
bruhsinstilut. Lands-
tingsman. Invald i
andra hamm. 1908.

J, O. HOLMDAHL
(H), I(arlskrona, borg-
mästare. Född 1860.
Hovr.-ex. i Lund 83.
Stadsfogde i Karls-
krona 90, så rådruan
oah från 06 borgmäs-
tare. Landstingsman,
lnv. i 2:a kamm, l9l l.

Är'istialrslods llitts nordurisllc
uallilels.

[ffi]lwtlffi
I andra kamma

ffi
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N. J:SON SIGFRID
(L), Solvik. Vanås,
direkiör. Irödd t868.
Affärsnrau. Sedan
nrlinga år direkrör för
Knislirlge skofrbril<.
Irivald i andra kam-
ilraren ltösIll 1ql4-

LARS tsORGGREN
(St, Angelholm, bage-
riföresiåndare. Född
1876. Ordf. i bagare-
fack{ören. Stadsfull-
rniil{tig, lands iugsn.
Nyl{lerhetsviin. In,
vald i 2:dra kamnt.
1gr 1.

L. A, BJÖITKLU\I)
rS), Hässleh., vagns-
iörrnan. Född tsst.
Ordiörandc i arbetar-
komrnun. Ledarrr- av
livs ru edelsnän ur den.
Organ. nyklerhctsv.
Nyvald till 2:a karrr-
ur attn _

,lir islian.slo(is llills su(la;.s1r'al ralfl'els
S\\'EN PERSSON

(H), Fritorp, lantbru-
kare. Född i875. Ti-
digare handlande. In-
nehavare av flera
kommunala fiirtro-
endeupplrag. Lands
tingsnan. I arrdra
karnmaren ir'ån cch
med l9j6årsril{sdag.

m ffi'*i'i'"FT.'??:f#

ffiä*lil:'ffiiiiTl-äiiiä-la. -"*; i si;. 
-

,vlolnöftus ldns norra ualkrets.

lwffil Pi",i.3åi:3;tJå
lW.. . .ri4::l lanrbrukare. F. 185ö.
lk'd*ffi | Verkställande direk-

l&in$#l l3l-1,'f;l''""n#""f il-

ffieffi i'å9'"'i{i'i115t**'
Malrttöltus ldns sörila uul ltrels-

N. A. NILSSON (S),
Kabbarp, redaktör,
småbrukare. F. 1867.
Stud.iLund, iArbc-
tet 90, red. 1900-08.
Ledamot avilerakom-
mitt€er, bl a- lönereg-
leringskonrm. I2 h.
ir. o m. 1q06 utom
1ql4 års b-riksdag.

SVEN LINDERS (S),
Nevitshög. lanibru-
kare. Född 1873.
Trädgårdsodlarc oclt
kvarnägare. Fram-

'kiuten nykterhels-
man. Statsrev. Lands-
tingsman. Invald i
andra kamm. 1908

HANS ANDERSSON
r H), Skivarp, direktör.
Född 1848. Länge
lantbrukare i Nöbbe-
löv. Sedan 01 dir.
tör Skivarps socker'
bruk. Kommunalm.
Senaste riksdag hö-
gerledare. Ledamot
av en mängd k. kom-
i andra kamm. 1881.

JöNS PÅLSSoN rL),
Anderslöv, hemmans-
ägare. F.1870. Invalcl
i andra kamm.0B.
NyY. till första kamnr.
Elterträd. antagligen
lantbruk. Ax?l Pehrs-
sor, Bramstorp, född
1883, Iandstingsman.

FR. V. TI{ORSSON
(S), Ystad, baukoiull-
mäktig. Fodd 1865.
Först skomak. Park-
föreståndare. Stads-
fu lmäkr., låndstings-
man. Medlcnr av par-
tiledn. och flera k.
komnittder. Banko-
lnraldi2k.1902.
P. E, SKÖLD (S'.
uxie, Iil. kand. Född
1891. Son till riks-
dagsman N. P. Sköld,
Toarp. Studieledare
i L O. G. T. i södra
Skåne. Nyvald till
2 kanrnr. eltcr sin far,
Yngst i kammaren.

f -.-=---l v^RNt-t( ttYDrNrSr

I ffi I []*."'flii'";1,.',"n'il
1,,&rS I i:lx;l: li,n[ ;llfi:
l:r. lil!ruÄ I av c, ntialst. för Sve.

lffihl ift:^l;:si'**
uc)l flera k. kournt, I andra karn
naren sedan 1907.

lffiffil fi,ll*,LPIil'!?i
lffi-. ""ffi| Rcpresent3rl iii,r iärn-

lffil,:i,";ljåi;l;I,;J,l",ilWffil il,'l,lLr""J'',å,,"iiJ,i

lffil 
med lelTdrs rilisdae.

TI=-IFIFTI JOHAN NILSSON
l{'"1'*'"'}'l-:-.r I r Sl. r'cdaLtör. Föd(l

Fj'"4#[bl:Sl 187t... Böriad( som

lffil llil:":9;ili."lli:;' ?å;
|ffiffi,*ädWl Järrr- och n)ctcll. I

lffiffil i;*ilru[iilir'
IIiilsin eborg, I-arrds/tlorrc och I'ttttLI.

Malnrö.

NILS WINI{LER (TIT,

köprnau. Född 1670.
Sradsfullnr. Fram-

skjuten räringsrepre-
selltant och medlem
av handelskammaren.
Religiös nykterhetsv.
I andra kammarerr
sedan 1916.

MALTE SOMME-
LIUS (H), Hälsing-
borg. Direktör i Hä1-
singborgs sockerfa'
briks a--b- m- fl- bo-
lag. Född 1851. Ordf.
i stadsfrrllm- Itrvald i
2:a kamruaren 191l.

oLA WALDi N (S),
Folkskollärare. Född
1869. Stadsfullmäktig
och landstingsman.
Invald i andra kanr-
maren 1J06, överfiyt-
tad till iörsta kanma
ren 1917, nu återin-
vald i 2:a kamnrren.

"wl svrlsberednirrgarna.
I k. q2-08. Irrvxld i f k. lq08

RAOULHAMII,TON
(L), Ovesliolrn, greve,
goosagare i . IE55.
0rdf. i landslinget.
Ä4ecllem av lib. far-
tiets 5 rnannaråd. Le-
damot av ilerak.korn-
miti6er. bl. a. lilr-

W
M
rlfolnr)/ras liins

F"l
tffi#;l
rffi&l

ffi
ffirfnl

OLOF NILSSON IS),
Tånga, lantbruliare.
Född 1863. Ledamot
av kommunalnämn-
den och stvrelsen för
socknens -sparbank.

Landstingsman. In-
vald i andra kamma-
ren 1911.

M.V.HOLMSTRÖM
(S), Billesholm, gruv-
arbetare. Född 1867.
Tidigt faderlös och
fattiggårdsbarn. Så
dräng, kolhuggare i
Billesholms gruva.
Komm.-man- lm{lst -
man.Invaldi2k. 19il.

nrellersla ualkrels.

JÖN S JÖNSSoN (H),
Slä1åker, lantbrukare.
Född 1867. Genom-
gått lantmanna- och
folkhögskola. Kom-
munalman. Lands-
tingsman. Invald i
andra kammaren
1908.

JOHAN JÖNSSON
(L), Revinge, lantbru-
kare. F. 1875. Tagit
uppmärksammad del
i behandlingen av be-
villnings-, småbruks-
och egnahems-frågor.
Medl. av trustkomm.
Invaldi2k,1908.

ml
M
W

W
mittder. lnval(

ffi
W
fullmäkug 14.

ffi
SWE\ .IöNSSON

(L), Fridhill, lantbru-
kare Född 1877.
I(omorunalman, bl. a.
Iedamot av konrmu-
nalnämtrden. Invalrl
i attdra I<arrrurarerr
hösten lgt4.
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Ilullcrrttls liitt-

iffil åifili'*:lif*å,
lffi .ffiffi| l#Jåti$äxl:*,"1,'x
lffidffil lra.-vare ai ritsk lliga
lffi*SffiHl kornmunala törtroei-lffil ilLl'l?1,fl';:i;&:

tr ffi I &,,11",*l:ll',Jlil
I #"ffi"| 5':l';,xl;'"11',',1i:
[,ffiffir,:l llålllJå 9';il?itåill;

lffiHhl ål:isil#,'{ili;
lelg@--ggt lt I2, reqcringsräd
l2 o(lr lrrrdsrövdiug lo. Nyvald till
andra kammaren,

M- CHR. .IENSEN
(5), l-und. I{ontors-
biträde vid statens
järnvägar. Född 188l.
Medlern av Lunds
stadsf ullm äkti gc. tr" y-
vald till audra kam-
maren eiter hr A. J.
Christiernsou.

A. P. ELISSON, (H),
Fagared, Tvååker,
lanibrul(are. Ir. 1876.
Ledamot av flera
kornnunala nämn-
der. Landstingsman.
Småbrukarcreprcsen-
tant. Invald i andra
kammaren 1914.

P. J. PERSSON (L),
l'ofta, lanibruhare.
rooo t80/. L\amn-
deman. Invald 1911
iardra lramnraren,
som han sedan till-
lrört med urdantag
för 1914 års senare
riirsdag.

K. O. STRID (S), Ny-
hcm, verlttygsarbet.
Född 1875. Fackföre-
rriugsman och kom-
munalman. Ordi. i
komrnunal- och rnu-
nicipalst. Landstings-
man. InYald i andra
l(ammaren 1911.

Boluskirts .södl'a uaUirels.

AND. ANDERSSON
(S), Falkenberg. snic-
ka'e. F. 1878. Stads-
iullmäk1ig. Lands-
tingsman. Varmt in-
tresserad iör skolvä-
sendets utveckling.
Ivrig nyl(lerhetsman.
hv vvald till andra kam -

nårcn.

HERMAN ANDERS-
5ON (H), Grirnbo,
lantbrukare. F.1869.
l-edamot av hushåll-
ningssällskapets förv.-
utskott. Huvudman
och styrelseledamot i
Bohusläns sparbank.
I 2 k. från och med
l90l års riksdag.

B, OLSSoN (L), Kol-
lungeröd, lantbruk.
l'ödd 1867. BedriYer
vid sidan av lanlbru-
ket en mindrc sak-

iörareverksamhet.
I{omnunalm. Nyvald
tiil andra kammaren

Ii, A. ANDERSSON
(l-), Fiskebäcxskil. lis-
keriintendent. Född
1875. Frl. d:r. 07. Del-
txgare i den Norden-
skiöldska Antarctrc-
expeditionen. Sedan
08 fiskeriintendcnt.
! 1 k. 1913. Nyvald
'ill andra kammaren,

G. W. HANSSON
(t), Gårda, skomaka-
remästare. F. 1878.
Facklöreningsm. och
kom0unalm. Orca-
niserad nyhterhets-
man. lnvald i andra
kammaren hösten
l9 14.

ffi
W
ffi

ffi S3$)fi'','"r1,-,?,1?.
16ffi "ll lum, lantbrukare. F.

|ffi" dl å:,',li,,,,litffi;:"ål
lffii ,il styrelsör, bl. a. ord-
lffi .#l lörande i vägsryrcl-lrel ii';,;,:å11,"ilä",'"i
valdes i andra krnrrrrarcn 1908.

W
ffi
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OSC. N. OLSSON
(t1), Broberg, lant-
brukare. Född 1S56.
llångår'g kornnu-
nalstämuloordi, ocll
lair'rstingsrn. Tillhör t
andra kammaren i
femton riksdaga'.1. o.
m. 1914 års b-rihsdag
Nu nyvald.
AXEL TUNDIJEitG,
(tl), Lysekil, borg-
mästare, Förld 1869.
Jur. examen 94, borg-
nrästare i Lysekil se-
dan 03. Kommunal-
man, landstingsman,
Dir. i Cöteborgs han-
delsbanh. Invald i
2 lr. hösten 1q14-

osqAR oSBERG
(L), Aseby, lantbru-
hare F 1872. Vis-
tats flera år i Ame-
riha och England.
Eiier hemkomsten
03 betrodd hommu-
nalman. Ledamot av
lagerhuskommittdn.

A. LJUNGBEITG (S),
L!sekil, redaktör. F.
18s2. Arbetat som
järnarbetare till 1909,
då hao övertog redak-
törskapet för Nya

Lysehils- K uriren.
Stadsfullmäkt- Ny-
vald tlll 2:dra l(am[.

Götebovts stad

EDV. LITHANDER
(H), Göteborg, direk-
tör. F. lBTrt- Eiter
handelsstudier i Eng-
land och Tyskland
anställd 88 i sin iars,
P. Em. Lithanders,
iirnla. verkst. dir. fr.
05. Medlem av iärn-

vagss,yrels(ns trafikråd. Inyald i an
dra kammaren 1911.

ALEX. THORE (H),
Goteborg, naviga-
tionsskoleförestånd.
Född 1866. Rcservoff.
i ilottan. Förestånd.
iör navigationsskolan
i Strömstad 0:l-05,
{almar 06 11. Göle-
brrg sedan 11. In-

ffil ii,"d'is,:J.l?i,u:
ffiWffi =ru| redattöi.'Född 167U.

Iffi"ffi| i;i: Htållå';tiäs.
lffid& ffil äan rörstenhuggare-
lffi-MllffinNfrffil iackförbundet llniid
lfjL-'ry.\Wl rcdal(lör i Landskro'
|ffi.\l'l na. nu scdan ttågra åt
;;;:;;;-i Nv 'Iid. lnvrld i an-
drr l(ammalen våren 191,1.

W
lffil Ä. s.ra)S'lRilrl ())
lffi- \ffi1 Ciiteuorg. bageriar-

lffi%:41 8::xti,,[;'*-åi;]
lffiffil av bageriarbelarcför-
lffiWl bundets. hrvudst;r-

lffi 3ffi1 ;"J::''åii' rå:"".il;;
lffil Srerge. Beklädd rned
tlera konrmunala uppdrag, Nyvald
till andra kammaren.

ERIK ROING (L), Gö-
teborg, grosshandl
F'ödd 1866, Scdan 88
cgen firma. Framst.
valorganisatör. I ett
p"r år ordf. i trust-
kommitten. Ledamot
av sacharinkomnr.

Invald i 2 karnm.1905.

EM. KRI\TENSSON
(S), Cöteborg, folk-
skollärare. F.187q.
Organiserad nykler'
hetsman. Medarbe
tare i Ny Tid. Börj.
sin oiientl- verksamh-
som kritiker åv semi-
narieundervisnin gen.

ittemmot. Invald i 2 k. 1908

WILHELM PJöRCK
(S), Göteborg. lcktor.
I'ödd 1888. Fil. d:r.
15. Elier studieåren i
Lund iäroverhslärare
i Gtbg och Jönk.'
lektor 16, föreläsare.
T 2 k. fr. mars 1917
Iör Häls.borg-Lund
Nyvald lör Göleborg.

;ärd i mdra hamm. hösten 1914.



A. W. GTJSTAFS.
bON (H), Kascnbere,
larrtbrukare, F-. 1870.
Ordförande i ltåra-
dets kretsföreuing.

Invald i audra kam-
rnaren hösten 1914,

AXiiI- VON Sr"EI-
DERN (L), Berg,
Mellerud, godsägare.
Född 1875. Ingen-
iör. Jur. kand. Har
som ingenjör prak-
tiserat bl a. i Eng-
land och TysLland.
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HÅiiALD IIALLEN
(S), Torrsirog, kom-
minisier. Född 1884.
Komminister i Tot r-
shog sedan 1910.
Nvltterhetsman. \'ar-
nä I av harlstadsdonr-
kapitcl lör ändringar
i kyrhobönen. lnvald

i arrdra liaurruaren 1911.

:i17!tror,rs ldr.s tncllersl( ua/,ftrels.

SAt\*FRID WELIN
(Il), Herrljun ga, {olk-
högskolerehtor- Född
1355. Studcrat !id
Skara laroverk och
Lunds universitct.
Seddn 1895 .filrcstån-
dare iör Altsborgs
läns fotkhögskola.

I nvald i 2 1<. r åren 1914.

HEIiM. CARLSON
(L), Herrljunga. bank-
direhtör. F.1870. '1i-

digare trävaruband-
lare, däref 'er direktör
iör Herrljunga lant-
mannabank. - Frireg.
Nyl..ierhetsvän. Ko!n-
rnunalman. Lands-
i andra kamm. 1908.

AUG. DANIELSSON
(L), Magra, lantbru-
hare. Född 1870. tlar
beklätt iörtrcende'
poster inom konrmu-
nen och inorn skylte-
rörelsen. TrllhörCe
andra hamn. 1912--
1q14- Nu vald på
nytt.

Ä. I,. .IOHANSSON
(S), Trollhättan,

handlande. F. 1875.
Tidigare metallarbe-
tare. V. ordt i Troll-
liättans stadsfullm.
Landstingsman. In
vald i andra kamma-
ren hösten 1914

.i/1!1 nlrs /,ins sö{/ra uallir?ls.

AX, FR. VENNER.
STEN (H), Borås,
direktör. Född 1863.
Deliig., senare verkst.
direktör i firman J. F.
Vennersten, Borås.
Kommunalm., lands-
tingsman. Finansmi-
nister i minisrälen

, r""."", "$rr,l. 
(-)rdf. i industrikom-

missionen. Invald i andra kamm. 1905.

_49_
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G. JOHANSSON (8.
F), iJrllatården, SIut.
arp. lanlbrukare. F_
1887. N*yklerhetsm.
O rd f. i perisionsnämn.
dcn, siyrelseledam. i
sockncns lalltmanna-
färcning, Nyvald rill
andra kantnti ren.

K. Ni. ANDERSSON
(L). Milsnraden- lanf-
brukare. Föctd 1B5i.
Betr odd l(ommunal_
man, häradsdonrare
sedrn 96. Landstings-
rnan. Invald i andra
kammaren 1911.

OSCAR BOGREN
(L), Simonstorp. re-
daktör. Födil'i851.
f idigare folkskoltä-
rare. Sedan iS00
ägare av Falköpings-
posten. Ledam. av
komm, för pensione-

GUST. OLQVIST
(H). Påtorp gods'
äsa,e. Född l8-17.
Framskiuten kom-
nunalman. Bl, a.
kommunalstämmo-

ordlörande och vice
ordl. i landstingct.
Ledamot av Jlera k.

l(o,r,irr,(.e!r och av 2 kamm.'högerns
Iörtroenderåd. Invald i 2 k. 1893.

A RYBERG (8. F.),
Nvared, lantbrukare,
Fådd 1882. Med!er-
kande i skYtle- och
nvhterh,-rörelserna.
Oiclf. i sockncns lanl-
mannaför. och bonde-
förb. Nyvald iill 2:a
kammaren.

EDOR ANDERSON
{L), KDapasiö. lan[-
trrukare. Född 1859.
Mångbetrodd kom-
munalman- Bl. a,
kommunalstämtro-
ordf. ocb landstings-
rnan. lnvald i.an<lra
kammaren 1911.

SVEN LJUNGK\ IST
(S). Borås, urare.
Fiidd 1880. Fackföre-
ninssman och korn-
muialman. Ord[. i
a r betarekommuneD,
Stad.fullmäklig. NY-

lald till andra kam-

ring av flottäns man-
rndra l(amm. 1908.

W
ffi
W

arulit r(dlrrudr-en hösten 19t4.

1 'ir lrrl,rrrt1s trotra urrll:r.ts-

__ r!
II. K. V. BACKLUND
(S), Falköp.-Ranren
konduhtör. F. 1880
Innehaft en del för
troendeposler inon
derr pol. och fackliga
arbetarrörels. Nv-k
terhetsman, Stads
lullmåktig. Invald

ALFR. PERSSON
(L), 81örsbyholm,

Sunne, lanrbrDkar(
F. i862. Utom iord
brulrare sadelmakar t
Kommunalman. Fri
rel. I andra kamme
icn fr. 1911 uton 1gl{
års b-rihsdag.

JOIIANNES HEII.
SlRöM (s), Väsua
Skynrnäs, liöJe, järn-
arbetare. Född 1877.
Xommunalm., närnn-
deman. Organiserad
nvkterhetsm- lnvzJr'
i i k. våren 1914.

CARL PERSSON
(H), Staller hult, taDr.
brukare. Irödd 184'1
Ijehlätt etr srort an-
tal tramskiutna honr-
munala iörtroende-
posier. Ordi. i lands-
linget. Ledamot av
en mängd k. kornmit

b'olkkalendern 1918.
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Viirmldnds östrd ualkrets.

EMIL ANDERSSON
(S), Prästbol, Råda,
hemmansågare. Född
1876. Genomg. folk-
högskola o. lantman-
naskola. Er tid förest.
för Gudmundrå soc-
kens åldcrdomshem.
Nyvald till 2 kamm.

L. 9. LARSSON
(L), Angebäck, lant-
brukare. Född 185,1.
Genomg. länets folk-
högskola, vars styrelse
han nu tillhör. Kom-

munalordförande,
landstingsman. Ny-
vald till 2:a k.

NILS A:SON hEI?G
(S1, Munkfors, giut-
mästare. Född 186l.
Frirel rgiös nykrer-
hetsman. Ledande i
Sv. frcds- och skil,e-
dnrusförerrinpen. ln-
t ald i andra'i<rrrrnrr-
r"u i.908.

NILS HELGER (S),
Gåsboru, iolkskollär.
Född 11J73. Folksnol-
lärareexaruen 1894,

Xomrnunalrnan.. Or-
ganiserad nykterhets-
vän. Läroboksförfat-
tate. Invald i andra
karnntaren 1911.

J. P. lCEl (L), Gete-
bol, Karud, hemmans-
ägare. Född 1855.
I Amerka 1880-96
som predikant. Efter
återkonlsten till Sver-
ge lantbruhare och
predikant. Nvkter-
hetsman. hrvaid i 2

Lkammaren 1908.

ALB. MOSSBERG
(L), Blomma, Blom-
skog, lautbrukare. F.
1863. Kornmunalrran-
Frirel. Sti{tare och le-
dare av Nordmarks
härads nykterhetsför-
bund. Invald i andra
kammaren 1911.

CUSTAI' FLOGN.
I:ALT (S), Flogned,
Amot, herrnransäg.
Född 1872. Deltagit i
småbrukarnas orga-
nisationsrörclse. f ill-
hör soc.-dem. di-
strihtsstyrelsen. Nyk-
terhetsman, Invald i
2 k. våren 1914.

tlorrd D0lkrcts-

A. P. GUSTAFSSON
(Il), Örebro, fastig-
hetsägare. Född 185:1.
Tidigale Irntbrukrrc
i Sjö{esta. [(ornmu-
nalman, landstiugsm.
Sryrelseledam. i tryc-
keri- och träföräd-

mhänWl lingsbolag. lnvald i
aru'a nurrrrrrar'eu 1893.

E. A. NTLSON (L),
Orebro, krigsminis-
ter. Född 1862. Hand-
lande. Frirel. nykter-
helsff. F. d. kommu-
nalm. o. ordf. i lands-
tinget. Led. aY ettfler-
tal k. komnitt€er, iö-
reträdesvis på lör-
svarsområdet. Stats-

råd okt. 17. Invald.i 2 kamm. år 1905.

K, A. SANDBERG
(L), Torphälla, lant-
brukare. Irödd 1862.
K om nrunalnämn ds -
ord örande, lands-

tingsman. Frireligiös.
I andra karnnr. 1911

-1914 års a-riksdag.
Nu vald på nytt.

AND. ANDERSSON
(S), Råstock, banvakt.
Född 1874. Kommu-
nalman, landstings-
man, Led, av järn-
vägarnas skiljedom-
stol. Sakkunnig i F.
H. K. Statsrevisor
hrv.i2kamm. 1911.

OLOF NILSSON (S),
Orebro, nrodellsnic-
kare. Född 1874. An-
ställd vid statens jirn-
vägars ccntralverkstä-
der. Landsringsman.
Ledanrot av bl. a. stv-
relsen för länets tir-
berkuloshem. Invald
i 2:dra kamm. 1911.

sö(l|a uallil'ets.
E. L. M. HEDIN (H),
Torp, godsägare. F.
1856. Frirel. Har
varit komrnunalordf.
och !andstingsruan.
I andra kaÄnraren
1896 1902. Nu åter
invald.

GUSTAF EKLUND
(L), I:ällersla, lant-
brukare. Född 1868.
Kommunalm., lands-
tingsman. Ordf. i
Gällersta lantmanna-
fören, Ors. nvkter-
hctsman. 'i z kän,..
sedan jan- 1914.

P. ÖDSTRÖM (L),
IJanrnrar, godsägarc.
Född l8ti8. Lgen-
domsäqare tidigare i
Kalmar liin, sedan 14
i Asker, Örebro län.
Kommunalm- Nämn-
cleman. Tillh. 1912
I k. I\yvald lill 2 k.

EDV. UDDENBERG
(S), l{arlskoga, hand-
iandr. l"ödd 1870.
Konruunalm., lauds-
tiDgsman. Irörtroen-
deposter inom fack-
liga och nykrerhcts-
rörelsen. Invald i 2
kanmaren 1911.

W
ffil
tF-"ffittffit

[rislnlarrlands östra uall:re,ls.

J. A. ANDER (L),
Hårsbäck. hemmans-
ägare. Foaa tgog.
Bevistat folkhögskola.
Framstående organi-
satör av ekonomiska
föreningar för hem-
ortens jordbrukare.
Landstingsm. Nyvald
till andra kammaren.

VIK'TOR LARSSON
(S), Västerås, tidnings.
man. Född 1869. Först

verkstadsdrbetare.
1906 platsredakrör iör
Folket. 1913 direktör
Iör Nva Bankens Väs-
teråsfilial. Ledamotav
skrdsfullm., drätselk.

och landsting. Statsrevisor. Invald i
andra kanmaren 1902.

o. JoHANSsoN (s),
Virtinge, lantbrukare.
Född 1885. Ledam.
av kommunal-, pen-
sions-, livsmedels- o.
nykterhetsn. i hem-
socknen, där han ar-
renderar en egendom.
Nyvald till 2 kamm,

ltäsllrrarzlands Dä stra Dalkrets.

J. A. ZANDER (S),
Kolsva, handlarde.
Född 1873. Ordf. i
kornmunalst., lands-
tjngsrran; distrrkts"
logeordförande. In-
trädde i andra kam-
rnaren 1915 såsonr
suppleant.

O. J. ERICSSON (S),
Arboga, maskinarb.
Ilödd 1868. Innehaft
en del fackliga och
kommunala förtroen-
dcpostcr. Medlem av
stadsfulhräktige. In-
valdes i andra kam-
maren hösten 1914,

ADOLF JANSSON
(L), Kungsör, hem-
mansägare. F. 1860.
Ursprungligen sadel-
makeriarbetare. sedan
hemmansägare och
handlandc (i Bråten),

lffi;:lil ä[ "iliJål'å1*i1f;ff;
I'oiltor- lnvald i : k- 1902- Statsrevisor,

ffi
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ffi
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NILS SVtsNSSON
(I{), Långelanda, lant-
bruhare. Född 1861.
Betrodd kornmunal
[lan. Nän]ndeman.
Ordf. i Långelanda
latttmannaförening.
Frilcl. Nyvald till 2 k.

CARL JANSSON (L),
Edsbäcken. banmäst.
och hemmansägare.
Född 1858. Kommu-
nalman. Landstings-
man. NvLterhetsm.
Tillhör Fris. lauds-
för euingens verkst.
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c. G. ol-ssoN (B.
F.), Norrhytian, tie.
demora, hemntans-
ägare, Ir'ödd i HUil-
singland lbB5. Ge-
nomgått folkhögsho-
la och lantmanna-
skola. Hernmansäg.
i Norrhyttan sedan
1913. Ivrig bonde-

Nyvald iitl 2 k.

c. R. .TANSSON (S),
Falun, möbelsnickare.
Född 1868. Ursprung-
ligen iordbruksarbe-
rafe. stadsiullmäkrig
och ledam. aY flera
kommunala stvrclser.
uardsagare. lnvaLd I
andra kemm. 1911.

FR. AALNSETH (S),
Malung, henrmans-
ägare. Född i872.
Tidigare iordbruks-
arberare, sedan rallar e,
rYUo tblorlroendeln.
iör Sv. järnrlgsbygg-
nadsarberarefackiör.

Llemmansägare sedan
ill andra kammaren,

Iioltporberrl s lritis lolt'a ualkrels.

DANIEL PERSSON
(L), Tältberg, hen-
nransägare. F. 1850.
Nämndeman, lands-
tingsordförande, led.
av ett llerial I(. kom-
mittöer. fögd.-komm.,
försvarsber:edn-. vat-

lrv. l z K. röyu. urdt. I Llb, Saml.tlgsp.
5-mannar. och Fris. landsf. förtr.-iåil.
Vice lalnan sedan 1913.

R. O. E. ERONN(S.
V.), Leksand, såg-
verksinspektor. Född
1879. Kommunalm-,
landstingsman; verk-
sam ino[r godtenlp-
larorden. lnvald i
andra kamrnaren hös-
tcn 1914.

i{. HANSSON (S.V.},
Irärnäs, Mora Norct.
folkskoLlärarc. Född
1889. U,sprungligen
skogsarbet., verksanl
inom templarorden.
Nyvald till andra
kammaren.

ffi*t*;',sffi
I{opltcLrberct s I(ills u('islla uall;rets -

lffiJ F:,, 
oi,,;'Jlå13). 

l,?"

Ifu ffiil r,!l'.if,;"lilt",iå?y,

lffirffi'l $ij,'J#tljih[?i;'j

F WI åi1i.å',r,reii{i:l

W ff*m
styrelsen ru. m. Invald i 2 k. 1905.

Gäslf i,lilon(1s u dI lir e I s.

L. J. HAGMAN (S),
Dontnarvet, cxpedi-
1ör. F. l8;8. Sonr b.rrn
anställd vid I)onin-
arvet, småningonr
valimästare. Avskc
dad citer storsrrejlieu.
Förtroendeman iör

olov OLSSON (L),
See, hemmensägare.
l'ödd 1862. Kommu-
nalman; nykrerhets-
man och frireligiös.
Invald i andra kam-
naren 1902.

A. J. ANDERSSON
(J.1, Liavle, trnletor-
n1an. Född 1875.
S adsfullmäktig; be-
liläder tlera förtroen-
deposler inom arbe-
tarerörelsen. Invald
i andra hammareå
våren 1914.

ffi

r&\{ &l iirnrrberanta pa pld(-
sen. I z k. l9l1 år's b-riksdap. ln-
trädde ånyo 19i6 såsoln suppläant.
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lffi{| H:qil,')'+i:ifil
|ffiffi ll sratvlara. Tidigare
lffi*'ll tiskare. siöman, artil-

lffi lill ii:'ål;iflål,:'.,1"-lllffil ;:rl'.S,it$rl*fi
fråsor. Även skönliltträr' iörlallare.
Iniald i arrdra kcmtnrrcn 1911.

tffit i^'*lsfun'.1;

W*m
ltdlsilrgiort.Is siirlra pclÄ-r'els.

lffi] i;ili*11,?"-7ålslmll tr*t , i?,11.1?'"i-
lffijfu'..1 srärnina och t:dnrnd

ffil,rxl'åffi:)liåf

I I iil singtl tr t t tl s ttorrcL u alkrels.

ERNST LINDLEY
1S), Söderltamn, järn-
arbetale. Född 1878.
Stadsfullmäkt. lands-
tinssman. hrvald i
audra katnmar.1911.

AUG. SÄVSTRöM
{S), Bollnäs, ombuds-
inän. Född 1E79 'l i-
digare pråmrkeppare.
Genorngått Brunns-
vihs folkhögskola.
Chef för Templar-
orden från 1914. In-
valdi2l<.1911.

JON JONSSON (8.
F.), Käl!eräng, hem-
mausägare. F. 1867.
Närnndeman och led,
a" liomflulala styrel-
ser. Landstingsman.
Driver iämte jordbruk
mindre sågverksrö-
relse. Nyvald till 2 k.

PER NORIN (S.)
tlergsjö, hemmans-
ägare. l.ödd 1868.
l)river ett iör oncns
förhålland. stort iord-

bluk. Frireligiös.
Landstingsrrr. Invald
i andra lrarlnaren
191 1.

o. w. EDBOM (S).
Liusdal, lrapdelsföre-
ståndare. F. i8i5.
Kommunalm., lands-
tiugsnran. Förestår
Ljusdats konsum-
tionsiöreIing. lnvald
i andra kämmaren
1911.

XI edelp acls u ct I lrr et s

P. J. EDBERG (B.
F.), Borgsjö, Eriks-
Ilnd, hemrrransägare-
Född 1878. U'nder
lång iid yerksamt
tagit del i skytterör.
Nitisk agitator för
bondeförb. Nvvald-rill
arrdra karlmären.

I(. R. KARLSSON
(L). Fjlil, fordbrukare,F. 1869. Ursprung-
ligen glasbruksarbe-
1are, nll ägare av ett
mindre iordbruk.

Landstingsman. In-
vald i andra kamma-
rdn 1905.

VERNER I]EDLUND
(S), Ösrrand, Skön-
vik, tidningsman. F.
1883. Tidigare såg-
ver ksarb., lanrltrukare

och fjärdingsrnan.
Medarb. i Nt'a Sam-
hällct. Vald till 2 k-
våren I9t4.

J. A. INGVARSSON
(S), Sundsvall. redak-
1ör. Irödd 1877. Tidi-
gare arbetat såsom
drängrrojke, snedslär-
Iin-q oclr..siörran. Re-
dJhlor Ior l\Ya )lm-
hziLlet. Invald i andra
kammaren för Ble-

W
W

W

W
tffit
W
W
krrse r911. då rtrr,,ee I9l I, dä iedaktör i Blel(inge Folk-
blad-; vald för Medelpad 1917.
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P. LIDSTRÖM (H),
Härrllo. hemnrans-
ägare. Född 1888.
Kommunalnt., lands-
tingsDran. Nyvald till
andra kanrrttarett-

C. O. JOHANSSON
(S. V.), Sollefteå,
agent. Irödd 1875.
Tidigare arbetare vid
Kramfors sågverk, or-
ganiserat Norrlands
skogsarbetare o. star-
tattidn Nya Norrland.
lnvald i andra karr-
nraren hösren 1914.

I. VENNERSTRÖM
(S. V.), Solletteå, re-
daktör. Född 1881.
Student. Tidicare red-
för Nolrskönsflanr-
man och Värmlands
Folkblad, lärare vid
Brunnsvik. Från 1912
redaktörför Nva Norr-
2 k. hösten 1-914.

STEN BERGLUND
(S. V.), Forsed, folk-
skollärare- F. 1889.
Genomgått teknisl{
elementarshola; efter
fortsatta självstudjer
studentexamen. Verk-
sam inom arbetarnas

--,so(r orslnKlsstudieled. Nyvald till 2 k.

Å ng er nr anl a ntls no t ra u allt t, ets -

C. J. öBERG (H),
Donrsjö, hernrrani-
ägare. Född 18b9.
Genonrgått folkhör-
skola. Komnruna]-
man, Iandstinssrnan.
Invald i andå kem-
maren 1893.

P. E. MOLIN (L),
Dorubäcksmark.

hemmansägare. Född
1889. Landstinesm.;
verks. konrmunalm.
o, lantnrannakoooe-
ratör, förest- för hirs-
hålln.-säilskao:s fisl<-
odl.anst. Våtd fiil 2
kamm. 1911.

J tirttllatr tls ldns södr.a u aII: r els.

P. BERGSTRÖM (L),
Bäckland, Nordinsrå,
hemmansägare. Född
1881. Genomeårt Ev.
F osterlandsstif telsens
predikantsk. Lands-
tingsman. Utsivare
av Sändebudetl reli-
giös tidning. Nvvald
lill andra kårnmären.

P. S. HEDLUND (H),
Ostersund, länsagro-
nonr. Född 1828.
Student- och agro-
nomexamen. Läns_
agronom och nreieri-
kons. i Jämlland från
1905. Hushållninss-
sällsk. sekr. o. kassö,

W
ffi
lffitffi
land. Invald i

W

m
W

Staoslullr!, Nyvald till 2 kamn.

.Iii tttllqn ds liin s norra ualkt'ets,twt
W
W

INGEBRIKT BERG-
MAN (L),'l-ännäs.
heDr mansigare. Född
1864. Driver iärntejordbruk sågverksrö-
relse. Landstinssm.
Nl kterhetsrnan. "I.ed.
av 2 k. 'lr. 1909 med
und3ntag för 1914 års
b-riksdag.
CHRISTIAN ERIC-
SON (S. V.), Funäs-
dalen, tullvalitmäst.
Irödd 1868. Kommu-
nalnran, landstingsm.
Driver jämte sin tllnst
iordlrruk. lnvald i
andra kamntaren till
1914 års b-riksdag.

JOHAN OLOFSSON
(L), Digernäs, hem-
mansägare. I.. 1860.
Kommunalm., lands-
tingsm. Nykterhetsnr.
Statsrevisor. Led. av
2 k. fr. 1900 med un-
dantag för riksdasar-
na 1906 08.

G. NIC. TORGEN
(L.), IJögfors, hem-
mansäg. Född 1821.
Driver iämte jordbru-
ket sågv- o. kvarnrör.
Kommunalm,, lands-
tingsnr. Nykterhets-
rpan. I2 k. 1911-14.
Anyo vald 1917.

-5b-
DANIEI, VIKLUND
(S), Oviken, folkskol-
lärare. Född 1877.
Driver iämte sin tiänst
iordbruk. Nykter-

lretsman. Liberal re-
presentant i andra
kammaren 19011 08.
Vald ånyo 1917.

Ifdslpröo/lens lii[s söriro uallrrefs.

ADOLF WIKLUND
(H), Brrttfors, larlt-
brukare. Född 1859.
Kornmunalm.. lands-
tingsrran; led. b1. a.
av Norr'Landkommit-
tön och Norrländska
skogsvårdskomm. In-
vald i 2 k. 1893; lib.

rLf, escuralrt rntiLl 1914 års b'riksdag.

AX. SCHOTTE (L),
IJmeå, civilminister.
Född 1860. Såsom
lanrlssekr. i Vänn-
lands län kallad till
civihnin. i Staatfs båda
ministärer. Lrnds-
hövding 1917. Ånyo
civilnrinister olrt. 17.

l<amrraren 1908.

JOHAN REHNI'(L),
Hissjö, Västerhiske,
lantbrukare. Född
1865. Ursprungligen
vald såsom vilde till
andra kammar., sorn
han tillhört från 1909.

w. BÄCI(STRÖM
(L), Biurholm, folk-
skollArare. l- tAbb.
Kommunalm., lands-
iingsman. Led. av
lib. samlingspartiets
Iörtr:råd. Nyliterhets-
man. In"ald i andra
kammaren 1911.

Vrislerlroltetrs liirts ltoi'l'(. ualkrets.

C. W. LINDMARK
(H), Drängsmark,

henmansägare. Född
1880. Flirigt anlitad
i det kommunala li-
vet. Invald i andra
kammaren till 1914
års b-riksdag,

rffil

M
ffi

OLOF JONSSON,
(L), Gumboda, lant-
brukare. Född 1858.
Kommunalman, un-
der nrånga år lands-
tingsman. Ledamot
av andfa kanntaren
irån 1909.

A. WIKSTRÖM (L),
Sl{ellefreå. redaktör.
Född 187b. Tidigare
komnissionär iJörn.
Redahtör {ör tidnin-
gen Norra Västerbot-
ten, Kommunalman,
nykterhetsnl. Invald
i andra kamrn. 1911.

N. E. NILSSON (H),
Antnäs, hemntans-
ägare. Född 1866.
Mcjeriföreståndare.

Ledamot aY andra
kammaren från 1914
års b-riksdag.

P. S. BACKMAN
(L), Vassen, Neder-
kalix, hemmansägare.
Född 1871. Tidigare
underofficer samt lä-
rare vid Bodens folk-
högskola. Meieriiö-
reståndare. Ledamot
av andra kammaren

NolrÖollens ldns södla udllir'€ts

1912-14 a. Ånyo vald 1917.
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, Kalmar Iän, trorra valkretsen: Jtins Pers.
s,olr, VästerYik, expeditör (S). Sö11 ra valkretsenl
JoLn Jeansson, Kahnar, v. konsr-Ll, nyvalit tilt första karn-
nlalen, (H ), P. I{i1sson, Gräncbo, lantbrr-rkarc (H.).

G,ot1. 1ancl s län: Äug. Lir.gström, I{lintehamn, lolk-
skoliärare (I{.).

Blekingc län: A. !1. Linelr-all, Nättraby, lant-
brukarc (H.), i'. A. Larss,on, Säby, lantbrukare (L ).I(ristianstails län, nordvästra valkret-
sen: J. Brlansson, Frånrlinge, lantbrukar'o (I{.).

Malmöhus 1än, norra valkretsen: J. P.
Jespersson, Dorisborq, lantbrukare, nyvalai till första liam-
marer, (H.). I'lellersta valkrets,en: Nils Ohlsson,
Säljeröd, lantbruliare (H). Södra valkrelsen: N.
P Sköld, Oxie, lantbrukare (S.). Hiilsingborg-
Latdskrona--Lund: A. C. J. Christiernson, I-Iålsing-
borg, reclalitör (f. d. S.) M a I m ö: G. Löwegren, reda[-
trir (S.).

Hallanals län: Axel Westman, Stockholm, v. hårads-
lrövrling. direktör iH.), Nils .Tohansson, l3rånalt, iantbru-
kare (H.).

Göteborgs- och, Bohus 1än, östra vaI-
k r e t -s c n: Wilh. Fleilbcrg, i,jun,gskile, lantbrukare (H.),
{ O. Lundgren, Venilolsberg, follihögsholerektor (L )Norr:r r-alkretsen: Gustal Rydön, Kfosterbcrgane, läni-
brukare (H.), C. V. O. I{öglund, Strörnstad, sta.tiönsför.nan
(p ) G-ö t e b o r g: P. i\{. Ftyilholm, kyrlioherile (Il ),illagqul ISengtsson, luilvaktnästare (S. V,).

Älvsborgs lån, mellerita valkretsen:
i\lfr. Pettersson, Vråtsererl, lantbrukare (H.). Sötlra val-
krets,en: CarI Lorentzon, Ledet, la,ntbrukare (H.), S. A.
Larsson, I(roken, hemmansägare (H.)

Skaraborgs liin, norra valkretsen: C. A.
F.ooq Ho]sten, Lidköping, borgmästarc (I{.), G W. Sjö-
berg, Skövde, f. il. r,edaktör (L ), K \Y. Skaleen, Skövde, år-
belaro_ (S. V.). Söcira vailiretsen: C:rr'l Em. Beugts-
son, Kullcn, lantbrukare (H.).

\riirmlards län, norra yallrretsen: tI. E.
Nordstriim, Stallbergsängen, hemrnansii.gar.c (S.). östra
vallcretscn: N. G. lkerlind.h, Storhult, hemmansigarc
(H.). Västra valkrctsen: Rosarus Anrlersson, Si<rä-
dene, lantbrukarc (t{.).

örebro lä1, lrorra valkretsen: G. A. Juiin,
IJjulsjö, skomakare (S.). Södra valkr,etsen: L. E.
Gustafsson, Brånsta, lantbrukare (II.), Gust. Olofsson, Ävik,
lantbruliare (L.).

Västrnanlarrels liin, östta valkretse n: A.
R. Lundblad, Fredriksbcrg, lantbrukare (I{,). Alfr, Bolnnflg1,
Sala, kronolänsrnan iL..;.

O. W. LÖVGREN
(S. V.), Ncdcrkatix.
onrbudsrrran. l.ödd
1888. Först såsrerl<s-
ar betare, senaie siö-
man. berest sanilisa
världsdelar. jedän
1916 onrbudsr,ran för
försäkringsanst. Fol-kcr. rrckrör. oclr tom,n.l,,,aii. Nyt _

terhetsman. Nyvald lill alrdrl kqmm.

J. O. HJELM (S. V.).
Kirnna, loklörare.

Född 1879. Sedan 99
vid statens iärnväpar.
Vrrksam medlenr" av
s)c.-dem. ungdons_
rörelsen. Faikförc-
ningsmau. Organi-
serad nykrerhetivän.
. Nyvald till andra

DE AVGANGNA.
Stockholms stad, fö.rsta valkreis,en: Carl

Hallendlorff, professor (H.), Altan Cederborg, ,åd;"; ai.l,Zr. Höglund, redaktör (S. V ), Joh. Björlins", folkshollärar'e
(S " Y) Andra vzrlkretsen' i: Åkärman, ör.crste,
f.. d-- krigsmiuister (II.), Jakob BysLrörn, r,cdaktör 

.(L 
), Carl

Lindh,agen,. b"orglräsf ere (S. V.), Cirt \VinLreig, reCakiOr'iS. V.)Stockholrns 1än, sö11 ra v.alkretsen:'Alb.
Petersson,^ T,idingön, .president i kamrnarråtten (H.), Eric
Nillson,_. Södertätje, jårnJrandlarc (II.), Gust. eil. "Molin,
SödertäJje, sk-räildarnråstare (S.), A. \\i. Lunrlstr'öm, Vreten,
srnåbrukarc (S.).

U p_p I a 1 a I ä n: G. \V. Ka,nt, Uppsala, rådman (H.).
Henry..Erikson, Uppsala, skrätlderilörcsfairaatö (S V ),S,örlerlnanlands liän, n,orra valkreisen,.
Axel Modig, Eskil-tunr, törridsförvallare (L.). Söilra val-
k r o t s 0 n: Cöslr Tarrrm, lhlstarräs. hovstrllrnäslalo 1ll.).
__ Östergötlands län, noxra valkretsen.'Ä.
E. Andersson. IIörkelrlrr. hemmrnsäqaro rll.). .\xol Lkman,.

l'tq g.tl!, bruksrigrro, hrrdslrövd ug (L) N o rrköpilg-
Lin.köpi n g: Th. Zcllersrrand,-Non:köping. råJmlrr (H.r,
5 V. Beckman, Linköping, lektor (H. j. "S 

ö d r a v a l-
Itretsen: C. F. Vahlqvist, Vadst,ena, regementsläkare (H.)

Jönköpings lär, östra valkretsen: P.'M.
Gabriejsson, Nnrrby. l;rntbnrl<aro (t{.). Ernst Liljctlalrl, Lirr-
Fgpilg, kapterL if. 

"d. L.), Karl Lunrlberg. Eksjö, inspr.krör(S. V.) Västra yaikrets,en: J;h. And;rsso", Rt-
tofta, . nän.rndeman (L,), C. A. Th. Wicllunrl, Jönköping,
konduktör (S V.).
_ Kronobergs |än, östra valkrets.en: C. W.
Jönsson, Mårdslycke, hemmalsägare (H). Västra val_
k r e.t s e n: P. l\I. Olsson, Blåding,e, herymansågare (H,),
C. A, Svensson, T0rlflxpr lie-mu4sägrue (H.).
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Kopparbergs 1än, östra valkretsen: Sam.
Söclerbcrg, Hobborn, hcnmansågare (H.). Våstra va1-
k r e t s e n: Johan Strörn, Transtrancl, hemmansliqare (L.).
Norra valkrets en: Per Tysk, Mora, hemmart.Ig".e iS.).Gävleborgs Iän, Gästrikland: E. A:Äon Leli-
sell, Sandviken, murar,e (S.). Hålsinglanils söcl ra
vaikrets: Jonis Jonssol, I{å, hernmansägare (L.). Häl-
singlands norra valkrcts: Johan Ericssön, Vallsta,
lantbrukare ([,.).

Våsternorrlands 1än, Medelpad: Johan Ze-
lahr, Tuna, hern,mansägare (H.), C. A. Svensson, Skönsberg,
arbetare (S.). Ängernanlands söilra valkrets':
F. R. Kaijser, IIårnösand, lasarcttsliikare (H.), J. R. Sund-
ström, Stigsjö, hcmmansägar,e (f. ,1. L). Ångerman-
lands norra valkrets: G. F. Lundgren, Nora, kyrko-
herde (L.).

Jämtlanrl s Iän, södra v.alkretsen: Johan
lVidön, östersun,l, landshörrling (L.). Norra valkret-
l e l: Karl Karlsson, Mo, herlrnansägare (H ), Nils Olss,on,
Rödninqsborg. hemnrrnsägaro 15.).Västerbottens län, södra valkretsen: E.
F. Flcllberg, Lycksele, provinsialläkare (L.).

Norrbottens län, norra r.alkretsen: O. E.
H'o1m, Gälliuara, jägmästare (H.), Axol Lindström, Råneå,
hemmansägare (S.), O. V. Slenudd, KirLrna, folksholtårare (S.).
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Valhrels

låns
Ant. r.ald

Rösl
Uppsala län

Ant- va
Rösle

SOdermanl. l. non
Ant.

IIöger

1 [-1]
-2,7 1,85

1 t-11
,066[*4,657
1 [-11
17[-3,08

,7251.-3,74

1 [-21
786[-2,011

o

I-iberala Soc.-dem.
pt@

o

4a

ad
R6

7,12-2

sar

1

1
67

1
91

2
13

1

,6934,3691-2,3L4

2

,588

2

p.a

o

Röstel ,s8e

Röstetå - 1,0b1

manl. I
Ant. t- 1l

I -1255 [+269]4,656

1 [+1] 1

613 [ 1,924

[-117
1

,445

470

2

,514
2

t.
nt. våld
Rösteta ,048[-

Ant. va
Rösteta

götl. L södr
Ant. vald

Röste
iJönköplngs l. ö:a

I Ant. valdr

Valkrets

I Rö.tetal
lJönköpings l. v:a
I Ant. valde
I Röstotål
ilKrotrobergs l. ö:a
I Ant- valdr
i no"t"rnl
Kronobergs l. v:a
I Ant. \.aldå
I Hn.,o,nl
ll(alnar läns norru

| Änt. valda
I Rristetal
ll{almar läns södrs

| Änt. valda
1l Rösteta)
Goltland

Änt. valdr
Röstelål

]Ble[ingeI Ant. valdå
I nn",","]
ll(rlstlanst. l. nordr,
] Ant. valcla
I Rort"t"t
l{ristlanst. l. sydö,

i Ant. valda

I Bösteräl

t+11
[- 8e5]

l-16e1
t+11
[+467]

r+7sr

I+2341

t-trzt
t+11
[-r27]

Valres u ltate n
de olika vatkretsarna jämförda med partiställningen
1917 års andra kammaro och 1914 års septembeival.

(Siffrorna inom parentes ange ökning eller minskning.)

l,iberala Soc.-clem.

1

IIöger
:.c

OÖ

3 [-1]
0951-4,476 I

2 l-rl
711-3,437

1
r,782

2 l-1
-1,

1 [-1]
,293[--1,807

0l-11
2,000

778

1t+11
1,747

534

ass

240
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2 - 11
7,602[+1,4?8i15,613 t+41]
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12
61,47

Tidräkntng.

Liberala Soc.-Dem.oiG
9q
o'

177[-1,675]
1

,465 67s[-3,426)
rorL- ht

,134[-3,38e]
86 [+ 14]

228,470
[- 37,663]

1-
380

2l+
3,1_

121-3
55,344

t sekel -: ro decennier. I r dygn:24 tjmmar.
I f-"T'1;i; i" a. I r rimme : 6o minuter.
I :.^;,3q{ *c1:r I ; ;;;;:äi:i,äi?
' månad -,: 3o dagar_ I ; ;;;ä _ z*aväl

Ovan anqivna år innehållande 30, dagar benämnes det borgerliga äret.y;i;;,J.ä,?i:*i":lil,lJu::j d"t u-irr.,a!"-i,".r,'u;;,;ii;.;;, jord^ens omropp
n o i' 

" 
li" r. i" i ä' a å 

"' täi !i I r r å" 
t; 

: 
ål,gi. 

" 
;" : :TIiJ#" ilj^å:T : :l fj ;:LX*iirägges tifl varr n:dc är1 s6ntt.året._ 
", d;;-;-i;t;;;;, 'åä,a. Sko.ärct ärsåledcs varic år, vilkers årra) ii61"laqn d"l;;'-"J;,"ä;cil'il"d u^da.rag au d"jämrra hundrarat. där hundrar;tssitT.gll.. 

"i ;.;';"ii"ä;"ä"4, t, ex. år r ?oo,rEoo o. s. v. Varie månad inneh-åjjer i"L" ,erJå''""äi-är sagt, 30 dal.r,utan några heva 3r och en zg enligr r"l"ra""ril"""i"".il"" "'lterrio dagar n". n"u"Äb"i.-'-'
april, juni och september,
februari t.iuguåtta' all6n,
alla de övtiga trettjoen.Vd tänteberäkning anrages å;i;i;ää;;"r och månadcn till 3o dagar

När inträder nyånet?

-.-rLll:t 
oss antaga ali der nyå-årers-inlrädande över ailt i världen härsas

iiå öyJ,ä:!";Tiå.h'#."^o; 
i rvmden ö";; J;';;;';Å' k';ä;;ä';;ifi,

. När då klockan är halv,z på e, m. den 3r december, skulle vi höra
1,".:t1l"p från Nya- Zeeland, rr n lim_nc se nare fråri a"i ,"äirg" Australien ochr' 2 rrmme senarc fran Ausrralien, .Na-r kloc[an-Iäs-.rr-äi"; ,, ellcr sex tim_mar senare. skulle hurraronen ljud"a.lrån, s<iJi" Äfrlf,^l iid,m;dnatt hos oss,trän hela meltersra Eurorj. ända frå, Nordk;p';;å'iiti'S;c;ri"n, och när vjhos oss hunnit en tirnme ;n på det nya årerl.f"Jf""tr."rrr"p"n liuda frånväsrrå Europa,- dock r9 minuier.ridigaii-fia^ f."^il"r,'il"Nar vi hunnit till
{,1i-,c".:"^:-_":_ 

dcn. r ianuari, ,r.ulr" å" 
-l;uju ,iä'il;ii; 

fiån Atjant;ska r;ltJ,,,ia oceanen j gånser varie gång med en iimmes ."ltunil., namt;gen kloc[ant. b. 7, 8 octr q. och då L)Äckän ä, ,; i.;;;'; ä;^,,,i"]il,rr; skuile hurra_ropen ljuda från- Sandwichaarna. .Försr a-ir"fiä.-rf."ifl"'ässa förstummas;lörst då har det nya årcf gjort sirt;^rag-O*?'f,"i" i?ffi 
*
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kroppslängden småningom
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Hur lång och tung skall människan vara?

Människans långd esh tyngd undergår även under nor.
nrala förhål.landen betydande växlingar. Deita beror på
flera omständigheter: ras, individuella anlag m. m. På
grunal däray åi.r det så gott som omöjiigt att bes'tämma några
>normalmått>. Nedanståencl,e siff ror f år alltså betraktas
såsom angivande endast ungefärliga medeltal för kroppens
vikt och längd i Sverge. En icke omåttlig avvikelie i
ena eller andra riktningen behöver ingaiunila bevisa sjuk-
d,om utan kan på sin höjd mana till aktgivancle på häiso"
tillståndet"

Medellcingd, och med,elui,kt under oli,ka å,ldrar.

NIän Kvinnor

Alder vikt

kg.

vlkt-
öknin(

kg

52
lö
83
92

100
106
111
116
121
t26
130
133
136
140
r44
149
156
t62
166,r
169
170,s
1 71,5
t73

3,2
10
11,5
13
74,5
16
18
2\),b

2-c,s
28
30

34,r
J r,b
42
47
52
57
61
64
66
70

57
72
82
91
98

104
i09
774
119
123
127
132
737
143
148
153
t57
159
r59,r
160
160
160
161

2l
10

q

7
t)

5
5
4
4
o
5
b
5
5
4

0,5

-oju

1

22
24,s

29,r
32
35,s
39,r
44,s
48,s
51, o

54
55
55,s
56
58

5,ss
1,5
1r5
1,s
1r)
2
2
a,D

'tD

2.s
4rD

ö,5
4
t'l

4
o
2,6
1
0,s
0,r
2

tr,3
7,5
1,0
1r5
1,b
2
2,s
2r5
2,n
2,5
2
2
2,s

4,s
5
5
5
4
J

2
4

21
10

a

B

h

5

b
5
4
o
o
4
4
5
7
b
4.
9

1,
1
I,

I

o,bbl
9,5 

I11 I

12,s 
I

74
15, r
17, s

19,r 
I

7
IJ

9
10
11 r
12,
13)
14>
15 ,
16,
17>
1E,
19,
20,

5

5

5

5

Efter det 40:cle året avta.ger
c :a 2 cm. per årtiomie..
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Tyska skrifalfabetet.
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När ispalatset ramlade.
Bilder frän revolutionsdagarna i Petrograd

Av 1(arl H. Wiik.

>De[ är stormen som befriar4 sjunger Rysslanils proletår-
skald i en av sina skönasto prosadikter.

Långe sådde tsarregeringcn vinrl: äntligcn skördade den
storm.

Den som för ett år tillbaka lyssnade till
ryska folkets hjårtas slag, märkte att det
stönacle och flämtade i folkets bröst.

Otåligt såg man mot framtiden. Räk-
ningen måste göras opp med tsarismen, den
skulle det så säkert när blott freden kom.
Så snart kriget var till ända skulle såkert
en stark revolutionår rörelse brusa fram.
Det trodde alla, och det var deras tröst i
beclrövelsen.

Den som skriver dessa racler, talatle en
gång om dessa ting mecl en revolutionår
rysk socialdemokrat, en bolschevik. Jag sporde om han clelade
clen allmånna uppfattningen.

Eit leende övelrlor hans anlete; ett sådant dår gott
och soligt leende, som unclerstund,om kan bryta fram genom
det ryska vemoilet. Och han syaraale:

Folkkalendern 1978.
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* Vi bolschevik,er tro, att vi skola Iå den där revo-

lutioniiha rörelsen redzur under kriget.
Ja, nog visste _jag att det stod i bolschevikernas re-

solutioner, att kriget skulle göras till ett folkens krig mot
sina lörtryckare. En rracker tanke förl'isso. Men om cien
ryska revolutionen hade man sedan årtiontlenr sagt, att
derr ptod föT dörren. Och de Irämsta socialciemokratiska
auktoriteter hade ju förklarat, att en gencralsträjk uncler
pågåendo hrig vore omöjlig - så mycket mer en revolution.
Också bland ryssarna frnns för resten ile, som förkunnade
botglreiiens iil6: först ,skulle den yitre fienilen kastas tili-
baka, och setlan kunde man åny.o t,a upp striden mot
tsarismen.

- - Arbetarklassen hade, alltsedan den kom til1 klarhet
med sig sjäJv, stått på st'ridsfot m'eal tsarismen. Nu hade
den därtill i två och ett ha"lvt ,år upp,offrats av de makt-
äganrle för krigsmåI, som den, 'knappast kände och i ingen
hän.delse kunrle håinföra.s av. Och Ryssla.nds bönder, ur
vilkas sjål Tolst'oys lära vuxit fram, de visste att medan
de borta i frii.rnmande lancl clräpte 'och dräptes, skullre
tegen där hemma p1öjas av gammelfar ,och hustrun och
barnen, och tlen feta ryska jortlen gav mindre skörd för
vart 'år som gick.

Tung var sorgen ute i tle vida bygderna, håril var
svälten i rle stora. städerna. Längre och längie sträckte
sig köerna utanför brödbutikerna,, där hustrurna måste stå
i timtai .för atL komma sig til1 eLb stycke svartbröil.

Den hungranrle magen talade sitf bittr:u språk om ale

maktägzrndes oduglighet, deras brottsliga likgiltighet för
folkets kval.

Men blanrl dem, vilkas mage icke knorracle, var miss-
nöjet knappast mindrc. Ty hur gick väi detta krig, som
industrialisten och bankmannen fläst så stora lörhoppningar
vid? Högt h:Lde borgarklassens clrömmar flugit, högt och
vida. Utöver Svarta havets böljor hade cle tlugit hiin till
Tsargrads vita minareter; cle hade glidit öv.er Mindre Asiens
ängder, där slumrande rikedomar våntade företagaren; de
hade svävat åstad över Armeniens berg in över Persierrts
bögslätter, 'knappast hejdade av gränserna för andras >in-
tress'esfärer>.

Och nu skulle clrömmarnas llykL stäckas gen,orn ,oclug-

ligheten hos en reg,ering, som Iät s,cgraxna förbytas i nerler-
lag blott gen'om sin oförmåg:r att organisera anskaffningen
och transporten av krigsförnöilenheter och lil'smedel, ocli
som iikafullt envist a,vvisade varje anbud från tle sam-
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hå1leliga organisati'onernas sidra att bidraga vid cletta ar-

;;i.. " San"ncrligen, man måste fråga sig' om 
'rc-

;;;;;0."t handlågssatt i d"*tn och andra avseend'en bc-

iåäåä"ii"tt fa a'"'nr..t, eiler om det var avsiktligt för-

räderi clår uniler.
Den lrågan lranistälic1es av Nliijuhoff i.duman' i febr'

19f?. Talc;s publicering lörbjöds, och ciet lästes därför

mecl så mYckel. större iitresst oun* hela Rysslancl' \[an

ti.*t. utt ci'en gamle kadettleclaren formligen naglat Sttirmers

I},\ ItIiI {iÅD EIt I'i I,ITEINI.J Ittt0SPi]Ii'I.
Eu av hu"'Ltdgatorlrr i Peirograd'

regering vid skampålen och att cluman pä frågan' 'oln

ä'i*r.t"f cllcr förräåeri var orsahen t111 regeringens hand-

lingssätt, svatat: båilc tlet ena och det andra'
" Klararc och klararo blev det' också lör horgarklasscn'

utt J".* mångåriga, förödmjukanclc -tiggarpolitik 
varit för-

g:i""t och a"tt äen rrrJstö gå 
- 
i'ill 

^ 
cn avgöranile kanp

ii.i-r"g.ilng"tt. För ett ugonliick måste borgfredens prin-

.if f:ig"go* ätiao. Fostcriindets råclclning kråvde det'
' O.Lle blancl of{iccrshåren spreci sig missnöjet' {tl-i

tåren haCc, ånshönt ävon den en av tsarismens stöclje-

prl*t", a".i. stticlse varil unclcrliastacl omsättning, stått -i
iå*.to"t't on mecl folket och sålunda alclrig kunnat helt

försumpas, alrlrig göras till en viljelös tjänare åt folkets

f ientler. (I.r-t uitu-t't,1" liirhittring sågo vänn'erna av 
. 
ryska

or-Oot ära clen smålek, som genom tlcn odugliga rcgerlngens

vållancle åsamkats de ryslia \:apnen.
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Det är inget tvivel om, att revolutionens nåra före_
stående utbrott förutsågs och förberecldes av de mera fram_
synta elementen. Mob slutet av februari spricliles i petro-
grad i hemlighet ett upprop, riktat tili solilaterna av >ryska
medborgare>. Driri bådos soldaterna behjärta, att de voro
>kött av folkets kött ,och blod av dess blod>, och för-
rnanacles att ej skjuta på folket >när clen avgöraniie striclen
var inne>. Och när ett par ciagar Iöre revoiuLion,ens ut-
brott några finnar besökte Miljukoff, yttrade han åt demtill avsked, att, de hade bort komma Ln vecka senare, ty
innan dess skulle stora ting ha intråffat.

Den 8 mars och än mer clen följancle, freclagen d.en g
mars, lämnade arbetarna massvis siib arbete oäh begåvo
sig i täta led från arbetarstadsilelarna till det inre av
staden. Deras tålamods bägare hacle bråclclats: nu skullede in till stailen för att säga regeringen, att de krävde
b r ö d. Men vid .broarna, sonn rle unc{er sin vandring
nråste passera, stodo på regeringens b,efallning trupper ocli
polis med laddade gevär.

Dock - när arbetarna ,skulle fram över politzeiska
bron, fingo rle se något som slog dem med häpnad. De
Iun,no komrnentlanten f ör den diirs.tädes posteraåe gardes_
,1],qf.n, ka_pten Skrypitzyn, inbegripen i en häfti! ord.vliiling med polispristaveat Leviso,n. Denne forclraJe; att
soldaterna skulle befailas skjuta på de annalkande arbe-
tarna, 

-och då detta ej skedde, homme,nclerades polismännen
fr.am för 

. 
att göra det. Men kapten Skrypitzyn befallde

håftigt pristaven att draga sig tjilbaka med-sinir hcjdukar,
och sina egna gossar förmanade han kamrailig.r, 

"it irL"
skjuta på folket. I vredesmoci drog polisen sii lårclc, och
arbetarna tågade välbehållna. l-idare.

Vid Kasanska katedralen, sedan långan tiil vittne tilt
blodiga demonstrationer, samlade sig arbetarskarorna. och
där upprepad€s samma skådespel som nyss viil p,olitzeiska
bron. Men håir var det kosacker, som skycldade lolketnot polisens övervålil. 

r

När arbetarna om kvällen ilrog hem till sina bo-
städer i stadens utka;nter, var tiet med hoppfultt sinne de
lade sig att vila. De hade nu fått visshet om, att åtminstone
cn riel. av .soldaterna, ju t. ,o. m. ay kosackeraa _ dc
trognaste bland tsarregeringens trogna - börjat kärura sigett med folket. Och även soldaterna å sin sida hadö
fått- något att tiinka på. Do insågo, a.tt de måste fatta
:llJ,ti"g, för eller mot. På dem bärodde det, var scgernsku.llo starna
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Nåista dag, lördagen tlen 10 mars, låg allt arbete nere

i de stora Gro-ttekvarnarna i Neva-staclen. Ingen rök triingcle

ur de höga smärta skorstenarna. Ty på gatorna tågatle

arbetarnas- mörka legioner, takt{ast och hotfullt, in cmot

oentrum av staclen.

På Vasile-Ostrof skedtle den första sammanstötning'en'

En arbetare ville hålla ett tal t-ill sina kamratet, mananile
Jåm till mod och uthåtlighet i kampen, men han hatle

"i tutut många oril, innan ött slcott ur en 1öjtnants revolvel
fäIlde honorn till marken.

I(ASANSKA I( ÄTDDIIAI,I]N.

Mestaalels förhölI sig militären också nu i-änskapligt mot

folket. På Viborgska sitlan, där ofantliga foll<ska'ror strömmat

ner längs Sampsonjeflskij prospekt till tral<ten av finska jårn-

vägsstationen, kom 
-det 

ikafutlt tili sammanstötning' Ty då

arietarna skulle fram över Nevan till det inre av staiLen, möttes

tle vicl atla broar av utposterade truppavdelningar och polis'

D,ock - nu hatle arbetarna beslutit att inte ge vika'
Fram skulle cle, 'och då br'oarna avspärrats, gingo de

ned på floden för att över isen ta sig fram till anilra

stranden.
På anclra stranden stod ett truppkomma:ilo och en

avclelning polis untler befäi av polismästaren Schalfejeff'
Denne såg .arbetarna komma, och rasancle fortlrzr'ie han att
soltlate,rna skull'e ge eld. En av off icerarna var retlo

att hörsamma maningen, rrlen en av hans kamrater mot-

satto sig. De stotlo d.ärr och tvistacle, och under tiden r;-ckt'e

anbetarias tåta skaror hotfullt allt nåirmare strancl'en'

Vad' var att göra? Schallejeff uppgav försöket ait få

militiirren med sig. Pä eget b'evåg Iåt han sina hejclukar
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rycka fram me,rl sablar och revolwa;r i hånderna Iör att
ta emot arbetarna, nåir dessa shulle storma stranclvallen.

Arbetarna sågo det, och även cle grepos av rascri.
I en blink hadre de gripit isstycken, r'ecltrån och vad
annat som råkade ligga i cleras väg, och så stormatie
clo an. Vid fö'rsta a,ngreppct f ötl Schalf cjefl tili markcn,
illa skadacl i huvudet, roch hans trrupp skingrades sorlr
agnar för vinden.

Atbetarna tågadre segerglatt viclare. Frarn liings Liteinij
tågacle de, och homna till hötnei av Neyski vänrle tie åt
höger för att tåga fram till Kasanska katedralen.

Men vicl stadstlumans hus luratls fienden på tlem i ett
bakhåll. Lugnt va,nclrade de galan fram under svajande
Iöcla fanor 'och vid ton'erna av re,volutionära sånger, då
meci ens en skur av bly ven dem till möfes. En dragon-
trupp stoil där på post untler b'efäl av €n ung löjtnant,
och d,enne tycks ha velat skaf f a sig en lättvunneri u1-
märkelse genom att skjuta necl f örsvarslösa medb,orgare

- en bragcl, s'om tiiligare visat sig öppna v:igen lill rang
och värclighet av flygeladjutant.

Ett tjugutal människor föilo, döiladle ,eller sårade, som
off er för detta nidings,ilårcl. De övriga slcingraile sig, och
>lugnet ,och ordningen)) voro återställda på den platsen.

Men längte åt öster, på Snamenskaja torget, var det
långt ifrån lugnt. Dit hade Yolhynska livgarrlet redan
på förmiddagen kallats ut för att hålla vakt kring Alexanclcr
III:s Staty - denna unilerbara staty, som framstäiler maje-
stätet sittande klumpigt ioch tungt på en döclstrött häst, en
pråktig symb,ol av varl Alexancler III:s styrelse och tsaris-
men överhuvud betytt Iör Rysslantl.

Från olika håll strömmade {olket till Snarnenskaja torget.
Nårmar,e, närmare komm,o 'skarorna, och meil {örtvivlan
motsågo soldaterna den stund, då det skulle komrnenderas
ofytr. Men mellan leden vandrade fältväbeln Tinr,ofej l(ir-
pitsclinikolf -- rin man, vars namn lärrge skall minnas
i Rysslancl -- och talatie lågmält till s'oltlaterna: )Tä"rrk
elter, kamrater, tiink efter! Skulle ni väl skjuta på dem, på
våra egna, vacl ?> I

Och från arbetarskaran hörrles beveka,nde rop: >Inga-
lunda ämnar ni skjuta på oss, kamrater? Ingalu:rrla.>

Det vaf retlan skumt, och ingen såg de t;rrar som
pråssaales fram i s'oklaternas ögonvrår. Deras hjärLan sniir-
des sammarr vid den tanken, att de skuUe nödgas lossa
skott mor denna skara freclliga meclborgare, som sfsd iikt
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en svåf,t mur på några ste'gs avstän'I. från..dem' Och on

iåitr"ä""-- ,ori .t.f från 
"deras bröst' när de äntlig'en

belailtles att tå,ga åtelr till sina l<aserner'"'--V;; 
gjordc-regeringt;' *uaun böljegången gick hög i

p"Lroe.äo'io.h staäens"*ii;o""t invanäre ilrogo kring på

eatoria, Yrkande -frihel' och bröd ?

"-'"ä;;.ti;;äo rti'klaracle cluman upplöst' Det

var det enda svar a"* ftuO" att ge' Duman var också

i sin reahtionära sammansättning ai storborgare och gods-

U"*- a.t rorgan, varigenom folkets röst orn- ock förvrängt

Jåir' r"ri-iutär"gl'-i."na*" ta sig uttryck' Då budet kom om

,lumans upplösning, sammaniradde d'ess seniorkonverit och

;ö;;-;" i'esotutiön, kort och kraftig: \

' rR iksdurn an åtskil je s ick'e'

KEITENSKI.

Alla dePute-
rade ä,ga stanna
på sina Platser.>

Kort förut hade

,pro gressiva blocket> i
duman fattat ett beslut

av denna lYdelse: >Re-

geringen, som fläckat

sina händer med fol-

kets blod, vågar ej

trängre visa sig i du-

mån. NIed denna re-

gering brYter cluman

för alltid.

TIMOFEJ KIRPI TSCH
NIKOFF.

Stridshantlsken var kastad' Nu gällde att gå-vitlare

pä ,clen inslagna vägen' Staiisduman sammanträ'lde på

kviillen tillsammans mecl nedlemmatr av likscluman och

beslöt att oberoende aY regcringen överlaga distribueringen

ä- l"oJ .J överhuvucl sof,a orärra livsmetlelsfrågan' Sam'

äär*i fran- f cenirala krissin'lustrikommitt6ns lokal e'tt möte

uJ-"urt uiu.r.presentanter för att behandla de frågor' som

"u..niruttu 
ilas si"nen' Men mötet avb;röts plötsligl 

- 
ty

"iil;ii.o;Ä'"a" 
l"i"^" sig 'och häktade dellaga'rna' oför-

*äg"""'lti-tjälv ordna Ievslmedelsfrågan' kuncle regeringen

ä".? ": 
till;tädja att andra gjorde. d"et'..

- ' - -ocfi det vår t Xto" aeniå minnesrika tlag tlen 10

mals. Resultatet av 
'less 

strider var en mognacl -över'
il;;;" A;;;;, att någon överenskommelse i godo ei -1ar

lilä;ö #ä"ä"'";';;?;;t";' som ?i"'I en gång gett brv'
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dir lolkcl foldrat bröd. Nu gällclc cle[ kamp, och r]cn
kanrpcn mirste bli avgörande.

IInvar liände, att dct blåsLc upp storrn. Dct kiincll;
poliscn, och den vidLog sina mått och steg. Dcn var dcn
enda_ trupp, som fullt och helt stod på tsarvålclcts sirla,
ty ilen visste meil sig, att mcrl tsarväldet stoil och fitli
dcn själv. Odrägiigt hadc poiisgotltycliet liänts för alla rcd-
Iiga medborgare.

Polisen visste detta, och dess sjålvbevarelsedrift manailc
den att ej försurnma några försilitighetsmått. Under led-
ning av inrikesministern Protopopo{f - en bundsförvant,
som var poliscn värdig - gjorile den upp sin försvars-
plan. I nattcns mörker fördes liulspru[or gclom gator.]ra
och stäildes upp på vindarna, på takcn, i brandtomcn,
i kyrktornen - överallt, ilär de kundc bchövas och tlär
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detta det enda ale maktägande hade att svaxa, då Iolket
krävcle bröcl ?

De första timmarna av dagen förflöto lugnt. På Nevski
Ia. samma brokiga vimmel som alltid. Inga
dremonstrationer, inga fanor, övcrhuvud ingenting ovanlig't,
blott kanske hågot mer folk i rörelse än om vaxdagarna.
Alitså ingen rimlig anle.dning lör myndigheterna att gripa in.

Plötsligt, klockan 3,tiden på eftermirldagen, kommo au-
tomobilcr rusande liings Nevshi, beväpnacle med kulsprutor,

POI,ISI{AT{X{ÄREN I MOSfi OFFSITA STADSDEI,I]N.

och med detsamma börjarle kulor vina llings gatan. Villervalia
uppstod, envar sökte rädda sig, r'arifrån kulorna kommo,
hann man ej 1å klart tör sig. Inom några minuler var Neyski
tom, och människorna hade tagit sin tillflykt dels i trappor
och portar, dels på angråi,nsa.nde-gator. Men Aå bOrlade kulbr.
na vina ,också diir. . . De stammade från ett kommanclo
a_v Pavloffska regernentet, som från Sadovajagatan förts in på
Nevski. ( {i I

Den korta Vinberdagen led mot Sitt slut, naen alltjiirnt
fortsattes det meningslösa skjutandet. Och småningorn måirk-
te man, 'att det ej var Pavloffarna iillena,st som togo
del där,i. Uppifran kornm.o kutor, tätt, tätt, tätt. . .

Då började man fatta h,ela 'djåvulskheten i de makt-
ågan,rles striclssätt. Man märkte så småning,orn, hur dödstrrin-
ganale kulsprutor funnos uppstålld.a på llatser, dåir man minsl

dc låmpligen kuncle anl,rringas.
Pctroglad sor', okunnigt om de anstaiter som

för dcss >lugrrnndc>.
trlen det var ett hus i dcn stora

vek från invånarnas {rötta ögonlocli.
gardets ltasern.

vidtogos

sladcn, ilär sörnncn
DeI var \tolh)'nska

Unrlcl clc fruktirnsvär'[ Iånga timrnarna på Snamcnskaja
torget hacle volhynierra slål_t öga mot öga mccl folket, sorr-r
gått ut för att kräva bröd. Ätcr och åter trångcle sig
den _stora, allvarsdigra {rågan på dem: skulle de skjutä
på dcssa niänniskor, orrr dc så beirlltles?

Del gick dåligt att sova!
På Timofej l(irpil.schnikofls brits samlacles någraav kamraterna. .l{ed viskande röst talacie cle, onl den

gångna dagen, men än mer om den kommande. Så fOr-
flöt tiurrne ef ter timme, och när rlagen grydcic hade clcn
stora fi'ågan ej iinnu fått något syar . . .

i:1

til

Sönclagen den 11 mars grydde.
Niir Petrograds invånare hegåvo sig på sin rnoL.grn.

promcnad, funno clc på husväggar.na en proklamation av
befälhavaren för truppema i Petrogradska militärdistrilitet
gcncrai l{abalolf, vari upplystes om att de strångaste rnetlel
kornme att användas för ikingrande av folkskockriingar. Allt-
så - mera bly, mera blorlsutgjutelse. i(all folket vågide hålla
på sin rätt.

för'rirnadc hlicliad.e rniiltnisl<orna på. r.arandra. \'ar då
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viintade att finna dem, och 'bakom varje kulspruta satt en

,furuoo, en polisman. Nere på gatorn-a fuevo provokatöre.r

.iil rpår, oÅ polismän, forftaada -till civi]a, t' o' m' till
kvinnår, hjåIpte verksamt till. En liel poiistrupp fann man

forf.faad i'Volhynska garclets uniformcr, tydligen i syfte att

,"lu ioff.*ut*u" till våldsamheter mot 'detta regemcnte'

""tt ""pafinighet> 
redan höll på att bli kiinc] för folket'

I\ledan blodbrrlet pågick på gaLorna' sände dtrmaprosi-

O"nten Roclsjanho 'sitt för;ta telegrem ti]l tstren' >Tillståndet

ar''"itttfigtl,, förtalcle han. >i huvudstailen rårtler analki'

il.ötg"ti ;i iottulnt,t' I iit'"smedcls-'och brånsletillförscln

taaä fiff.taodig förvirring. Det allmänna missnöjet i till-
fa.gande. På iatorna 'oo-rdnat skjutande' -Truppcrna -be-
*f,]"lo a.lui* uiranrlra. Ät en person, sonr åtnjuter lanclets

föitroende, måste oförtlröjiigen uppdras att bilda ny rege-

rinrr. Och 'hen slu[aile: 
'>Jag bcr Gud, atl i dpnna s[un']

irns"rareL ci må I'alla pl kronans bijrare''>-'-- H;;t"btn btno ä1 no.a, bch lians telcgram nåclcle cj

adressatcrr. T), tsarens niirmaste mån, som i det längsta

troclde ati 'clet än en gång var lråga orn ett oortlnat' liitL
unrlertryckt gatupplopp,' nindrade Lsaren att få tlel av tlel

som Iörsiggick.
Det klu"nde också vara lihgiltigt' Ty nu var folkets

IOrbittring stegrad til1 det yttersfa, hu skulle det ej låtit- sig

tillfredssållas av 'ett personski{te i regeringen' I alli vidarc

krctsar också blrnd militåren sprecl sig oviljarr " '

Borta på Snamenskaja tor:get stod åter- denna dag \roi-

hynska reg-'eirlnnt", mecl 
-order atl skoningslöst skjuta samt

uit uia behov använtla båtle kolvar och bajonet er'-' 
Vicl nridclagstirJ'en hiincle clet, som 'voihynicrna i det läng-

sla hoppats a"tt e j skullc hånila: allt tåtale folkmassor

lOt;ua" shömma till torget, ropande >brötl>. och sjungan-

å"-'Mot.ell:isen. Närmare, närm-arc komng- 'de, och volhy'

nierna kommendcracles fram ' . . Sä kom tien fruktade or-

dern: 2Fyr I>

Volhynierna rfyrade a v - nlen uppåt' Rasande sprang

chef en rfram, 'e* ittö,rr av skällsoril f iöd atle ur hans mun'

och han ryckte gevären ur 'soldaternas häntler för att visa

dem hur man skulle skjuta: takt frann, mot folkmassan!

Och volhYnierna sköto. . .

Skrächslagna sökte människorna fly' X'Ien snödrivorna

hintlraile ,ilem", cle snavatle och föIlo, många f ör att e j

resa sig rner. Andra sökte en tiilfiykt genom portar och

dörrar, trnen cLessa voro ståingtla. Den vita snön färgades

röd av blod.
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Förtvivlail vred I{irpitsclmikoff sina händer. I\Ien knappt
var orcler given oil att inställa skjutningen, iruran han retlan
tåinkt ut planer atl rädda de återståerde av folket.

Llct var kallt. Ävcn officerama stailipaale meci fötter-
na och gncd sina händer för att hålla sig varma. Men helt
nära fanns ctl hotell, dår iclet var varmt och gott.

>\rill inic herrar oflicr:rare värma sig inne i hotellet ?>

sporcle Itirpitschnilroif. Olficerarna funno förslagot gott. l,Ien
knappt hacle de st?.ingt hotelldiirren bakorn sig, innan Iiirpitsch-
nikofl visade denronstrantenrlr, en \riig att undkomma. Dc gingo

tirIu I-sD()I{sToi,ltN ItF'l't.tn l}nÅN DEN.

och inom kort stoclo volhvnierna åter ensarnma på torget,
skarnsna, förtvir.lacLe och mijrkt blickande fram{ör sig.

Det gays order till uppbrott, och mecl trötta steg
tågade volhynierna tillbaka till kasernren. Do möLtes a.r' kam-
raternas Jörebrående blickar... Hur var det möjligt, att
volhynierna kunnat skjuta på folket ?

llanskapet befalldes att lägga sig att sova och vila ul,

- trll nästa ilags bloclbad. X[en nu var måttet rågat. Och
når om nal.ten iin en gång regernentets und.erofficerarc
samlailes till 'konferens på Kirpitschnikofls brits, vart beslubet
onhälligt och bestämt: detta fick icke upprepas. Altlrig,
aldrig mera skulle v,olhynierna sudla sina händer me$ brö"
ders blod.

Den 12 mars ranilacles, clerina underbara dag, som skulle
bringa Ryssland friheten.

I(lockan sju på morgonen, en timme före utsatt tid,
q { rri o volh vn ierna redo i full stridsrustning. Chef en kom,
vandrande utcfter leden, hälsandc. l{en iill svar lick han
r,opet: >Vi komma ej att skjuta mer.>

Chefen bleknade. NIed darraqde hand tog han upp ur fic"
kan ett telegram, som han börjacle läsa upp. Det var frårn
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tsaren och innehöll en belallning att stilla oroligheterna med
vilka medel 'som helst.

Det blev för mycket. >Ut med dig!>l liöd svaret ur hun-
draile strupar. >Ut med r1ig, vi vill ej se dig längre!>

Och chefen skyndade ut. Man såg honom digna ned
i snön, träffad av en kula i huvudet. Ocll ut stormailc
också volhynierna, ut att förkunna för staclens folk, att dc

lrigjort pig 'själva och ämnad.e frigöra Rysslanti.
Helt nrira intill Iåg Preobtaschenska 'garilets kasern, och

den uppgående vintersolen kastade sina matta stråIar över
dess röcla tegelmår. På gårclsplanen försiggick exercis.

I ett nu hade några volhJ/nier klivit upp pä det
låga planket, sorn omgav gårclsplanen. Dc r-ifta.do med rniis'
sorna ,och ropatle: >Slut4 opp' rnecl det där, preobrascfentzare
och hom hit till oss.) Och preobraschentzarna {örstodo vacl

saken gäIlde.
samlail tropp ryckte volhynier och prcobraschentzarc

viclare åt väster, 1ängs Kirotschnaja-gatan. Dåir möttes dc av
en lote litauer metl ollicerare i spetsen. Volhynierna svängde
mecl mössorna roch ropade >hutra.> I etL nu hade tl,e ryckt li
tauerna med sig. Då erinrade sig några att prcobraschentzka
tyghuset fanns t nårheten, och inom kort hacle man törnt
det. Där hittades 30,000 patroner, '1,000 bössor och 4 kul-
sprutor, 'och utrustad metl clem skred öen revolutionära trup-
pen vitlare.

Klockan var nu 9 på morgonen, en tidig timmc för
ryska förhållanden. Undrancle blickar följ@c soldaterna på
doras färrl.

>Käre, vart har ni så brått så bittid.a på morgoncn?>
>Till folket, gumma. lilla. Till folhet för att försvara

det mot förtryckarna.>
>Måtte GuiL vara med er, käre!>

Och soklaterna . tågatle vidare. De nådde sappörernas
gråa kasern. Där tycktes man ej förstå vad saken gällde,
eller hatle rnan ej motl att omfatta frihetens sak. Älltnog när
revolutionshären nåitde kasernen möttes dc metl skott, De

svarade, roch skjutandet fortfor en stuncl. Retlan hade

voihynierna plaoerat sina kulsprutor inne på gårdsplanen, då
situationen Liintligen blev klar för sappörerna. Ochså de

skynilacle ut på gatan, slutande sig tiil liamraterna. Deras

musikkår följde med, spelancle €n hurtig marsch. Och så

stormatle skaran vitlare, stii,ridigt ökad rneil nya truppavclel-
ningar.

Vid ?indan av Kirotschnaja-gatan väntle skaran åt hö-
ger och fortsatte nonut, låiags Liteinij prospekt. Där Iåg
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arsenaien, och den måste tagas. Xlan skö[ genom fönsrrvrr,
några barrikader restes i hast, och inom kort hade arbetarna
skyndat ut för att förena,sig mecl solclaterna. Folkmassan
som slutit sig till solclaterna, sliynclacle att där inn,e försesig mecl gevär och patroner.

På andra sidan galan liig krctsrlomstolen, där så mån_
gen ädel Irihetsh jälte drebbrts av tle hrirskanrles hämd. Ra-
saude av förbittring störtade sig massan löst mot dörrarna,

'f,\illitsli.\ t,,\L,\T.iItT = DL 11,\N.

son gåvo vil<a Iör slagen, och snart bolmaile tjocka rökmoln
Iram ur clcn garnl;r bvggnaclens många fönster.

. Borta i norr, på anilra sidan av Nevan, lågo llloskoff_
-ska.kasernolna, och ävlen dit måste man bring:a frihetcns
btLdsliap. ,\len Liteinij-bron r.aktades av ett ötarkt polis-
kommardo, och det var klart. att, ej bron kuncie iagas
utan stricl.

Ett ögonblick hejdade sig ile revolutionära kämpar-
na vid södra ändan av brol. yid dcss norra ända .p.å,1"
kulsprutorna, och de sköto luckor i kåmpar,nas Iecl.

Bron nåsLc crövras. En viipuad automobil ilacle fram.
och bakom den sprängclc på en svart häst en ung färuik,
ånnu nästan ett barn. Bftcr dem följde hela clen btiljande
oceanen av bajonetter, och i ett nu var brohuvudet t,aget.

På Nevans norra strand låg fängelset >Kresty>, också
deI ett av fsarisnens {ästen. Där satt den gamle revolulions-
kåi"rnpen fran 1905 Firustatjof{-Nosar, d.är sutto arbetarnas re-
presentanler i cenlra"la krigsindustrikomitdn, häktade blott e,n

\
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månad förut. Ett ögonblick stannade lolkhavets vreda bö"ljor

framför de hatade nlurarn.a; sedan IölIo dörrarna för kol-

varnas slag, och ett sam-fållt jubelskri håilsade de fångra
kåmparna uälko-*u åter till triheten och livet'

Men det gålltie att fortsiitta arbetet' Borba i norr 1åg

änaru Moskoff s=ka kasernen, tlår man kanske ingen vetskap

had.e om vad som passerat. Äter kastade sig den unge

ftinriken på sin svaria häst och ilade fram i spetsen för

trupperna. Plötsligt såg man honom-. vackla i sadeln och

fori handen till bröstet; i nästa ögonblick var sadeln tom ' '

Hans namn känner man icke. Han var blott en av de

många, 6om den dag,en föUo för friheten'

Men truppe,n ryckte vi'dare och hatle snart nått NIos-

koffska kaseinerr. Där möttes clen med eld' Ett rekryt'
komman,tlo hade av befälet stängts in och tvangs atf skjuta

Uenom fön,stren-. AlIa vågacl'e icke ännu vägra' Iytla'
ft.r stunds skottväxling uppitod, och elt av o{fren blev

P jotr Korjakoff , en rnångår'ig necllem av b'olschevikernas

pårtistyrelso. llen iså lyckailes tle instän-gda på en bak'

uag tå**o ut, och därrnetl var också Mosho{Iska kaser-

nen tagen.

Tlårmed var i sjålva verket segern vunnen' Ty medan

ovan skilclrade hänåelser tilldrogo sig i statlens östra clel'

iratle ismailolfarna, semjonoffarna, jägarna, kulsprutcrcgc-

mentet och några truppavd-elningar av Preobraschenska gar'

tlet komm,enclerats av sina off icerale till torget invid Vin-

terpalatset, d.är de stålldes upp att avvakta- vad sotn kom-

rna skul.te. Och då tlen revoiutionära striclen ändats med

seger vicl lVloshofiska kasernen ,då - men inte törr -- be-

slJto ,officerarna å möte i officersklubbe,n skånka revoJutio-

nen sitt understöd. Deb var blott officerarna av högre rang

som hade atL besluta, men bland de övriga väckte beslu-

tet ,ett ändlöst jubel.

Vi återvända till ite revolutionära vicl Moskoff ske ka-

sern,en. Nii.r tle fyilt sitt värv och samlal upp cle döda. och

sårade, våinde de åter åt söiier liings Litcinij' Där slickade

lågorna ånaru väggarna av krels'doirrstolens gamla hus' och

i 'dess 'inre vai"allt förstört' Då folket ej kunde veta'

om dess strid skulle bli avgörande, hacle det skyntlat att

skaff a ur värltlen allt beviimateriel, som man kunrle ha

rnot politiska >förbrytare>, och ett vårdefullt^ slucliemai'erial

gick ä:irfor både här och på andra' ställen förlorat'

I{edan d,en; glacla skaran av revolutionii'rer skred fram

. längs Liteinij, hårdes plötsligt kulsprutornas kiintla sma'tt'
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rande, och åter föll,o männishor riöcla eller sårade. Det
var från polisstyrelsens hus kulorna kommo. En del av
soldaterna sökto skydd bakom en spårvagn oöh öppnade
därifrån en orkanlik elcl rnot polisstyrelsen. Och så stark
var segerkänslan hos soldaterna, att då plötsligt någon
höjde ett >hurra>, störtacle de alla löst mot huset, och
inom kort voro dörrarna inslagna och huset erövrat.

S fUDENTER SO}I IIII,ISNIÄN.

Revolutionens armö hade lyllt sitt vårv för den dagen.
En avgöranile seger var vunnen. Men ingen tänkte ännu på
att vila. De[ ,gamia var visserligen besegrat, men nu
gällde det att shapa det nya.

Yar lskulie detta ske, om inte i riksduman? Den ha-
do ju d,ock, trots otympiighreten i sin sammansåttning, gett
folkviljan en möjligh,e't att taga sig uttryck. På dess talar-
stol hade en KerenLskij, en Tscheiclse och en Miljukoff
hållit sina elcliga tal ,och naglat den gamla regimen vial
skampålen. Duma,n skulle nu bli en modelpunkt för dei nya
Ryssland, till dess en bättxe var funnen. Så tänlcbe åt-
minstone mflnga.

Rerian klockan I på dagen aniiincle till dumapala"tset
en d.eputation, tepresenteranile 25,000 revolutionära soI-
dater me,cl uppcirag att höra efter hur duman ställde sig
till det passerade. 'Den fick till svar, att ernligt en av
d.umans seniorkonvent antagen resoluti'ori den gamla mak-
ten måste störtas, men att för ändamålet framför allt b,ehöv-
des lugn och ordning.

T
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Klockan 2-titlen, då il,en revolutionära arm6n hunnit

vänrla åter frfur sin bragclrika fätl, böriade allt större
skaror solciater sarnlas fiamför duman. 0ch ej blott sol-
tlater: män och kvinnor, gamla och unga - alla samlade
sig framför duman, anrlfådila och nyfikna, för ati ta del
av de stora nyheterna. Glada förhoppningar låstes på allas
anleten, och man yrkacle att 1å se några dumamän för att
av aleras mun få bekrä{telse på cle glada ryktena.

Ut trädde Tscheidse, Kerenski och Skobeleff. Dessa män,
som genom sin långa, hiingivna kamp mot tsardömets fbsor
blivit folkets älsklingar, kunde nu för första. gängen tala
fritt ti]l folket, utan att lLin,clas av tsarens censur. De ta-
lade, och massornas jubel brusade dem till mötes . . .

Kl'ockan 3 sa;mrnantråcide ett antal d^umam,edlemmar och
valde clumans >verkstäl.lande komitö>, ett dussin pers,)ner
under orclföranileskap av ilumapresiclenten Roilsjanko. Det
var nu ,clen som skulle lerla revolutionen.

Men d,et revolutionåra foiket käntle mecl sig, att clet
ej kunde' lämna åt en samling storborgare att föia revolu-
ti'onen vidarre. Vid sarnma tirl som heirarrna i duman valde
sin verkställantle komit6, sammantrådde repr,esentanter för
nfura arb.etarorganisationer jåimte rlen nyss ur Kresty be-
{ria,cle arbetargruppen i centrala krigsin.clustrikomitdn och
do s'ocialclemokratiska dumametllemmarna och beslöt.o upp-
mana till bildande av ,ett >arbetaredelegeradenas rådr som
representation för den revolutionåira tiemokratien. Ännu
samma 'clag valcles i en mängcl fabriker mecllemmar i rådet,
nämligen en för varje tusental arbetare. Genom att ock-
så soldaterna valcle representanter, nämligern sq för varje
rote, blev arbetarråclet lill ett >arbetar- öch, soldatd,elä-
geratlenas råcl>, som efter fullbordalcle val omfattacle några
tusen personer. Dess Iörsta åtgärd blev aft sända ut ett
manifest, vari clet tillkiinnagav sin uppgift: att organisera
folkets kralter i kampen för ett slutligt iryggancle av clen
politiska friheten ,och ett tolkligt styrels,esätt.

Medan såluncla clet nya Rysslanrl samlade sina krafter,
ådagalade den fallna regimens män den ömkligaste tafatt-
fr1e,t. {eSerinSschefen, furst Golitzyn, medd,elade omkring 1-
tiden-Rodsjanto om sin avgång. frör övrigb kund,e minisirar.
:u"i9.k" anträffas, ty de höllo sig någonstådes unclan. Högste
bef:iJh,avaren för ltrupperna, geneial Habaloff, stiingrle in slg i
Amiralitetet jämte de få som blivit honom tr,ogna: rirlande
polismän, kosacker och ismailoffare. polismä,nnen staden
runt, de sorn av Protopopoff utp.osterats med kulsprutor
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på taken och i kyrktornen, fingo kiimpa för egen hand,
och cle kämpatle för livet.

Men på nattein m,ot tlen 13 m.ars, clå red.an revolutionens
seger var avgiord, gjordes av herrarna i rihsrådet (Ryss-
lanCs >första kammare,>) ett sista försök att >sticka käp-
par mellan hjulen> på dess triumfvagn. Dessa ilen kon-
servativt, om ock icke precis reaktionärt sinnade g,ods-

ägareklassens ocli storbourgeoisiens representant,er samman-

PÄ'f IIUI,I,BIi, UNDEIT N]iVOI-UT IONSD.\GI\RNA.

hommo till ett anta.l av 22 - Grimm, Gutschkoff, Meller"
Sakomelskij, Stachorvitsch, greve Tolstoi m. ft. - och
sänds tili tsaren ett telegram, vari uttalacles farhågan, att
clen gamla. regimen shulle Ieda till dynastiens untiergång
och militåra netlerlag, varlör anbefallcles regeringsskifte.
Telegrammet blev - lyckliglvis - Iika resultatlöst som alla
do p.ndra, som dessa dagar avsändes till tsaren.

Gutlarna ville f yclligen lörgöra den gamla regim'en,
eftersom de slagit dess mlin med blindhet. Men det nya
Rysslancl gick ra.stlöst viilare och såg sig e j mer lillbaka.

Vad som fiåmst av allt tarvades, var organisation.
Det inskärpte$ ständigt av de mån, som nu trädde fram
i spetsen för revolutionen. För dem, som stått arbetar-
klassen nära, var ilen sanningen klar och uppenbar, men
att ,ornsätta rlen insikten i hanclling mötte likafullt svå.
righeIer.

fiFollckalendern 7918.
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,u:1r , 

ult, dryfta.., och ord na. allmämna 
""gäf 

åg?"h,å-leri bonden siväl som.. borgaren såg upp iill "rege_
ringen såsonr till defr- dar atiting ,t"it? göru, och icke
h,elier arbetarnas erfarenhet sträcktJ sig langrE an _ i bästafall - till det som rörcle facklöreniägerr," sjukkassan ochden uurderjordiska partiorganisationen- o---' *t

De[ var alltså ovanJhänder, som nu togo i tömmarna.Men den bristande vanan ersaffies av err, lågand.e verk.samhetsiv,er.
.- 

_- Petrograd, liksom storstäder i allmiinhet, är rikt påiolkelement, s,om stå utanför och uncler de egenUiga sam_
hzi^llsklasserna. Men det är egentlomligt, att dessa elementjust under tid,er av revolutionälra genoåbrott äro minst s,arn.
hällsvå dliga..

",,^*O.dlingon 
upprätthölls först medels militärpatruller samLDlrer, vapn:rcle med kulsprutor. Men ,omedelbart vidt,ogsåtgärder för hilclande av enr stalclsmifis, leslaääe avstud,enterarbetare, bodbiträden hr,. fl. Irom-'ko;l--;ää' _urr öyeraltpå gatorna dessa millsmän med ,i;; ;;, brintllar om

lnlT"n:",D..rus uppgift var närmast att hindra plunilringar,rratt pöbein velat a,nstifta såclana, fasttaga druckna ochavstyra onötligt skjutancle.

,_, _O-gd:lfurt vidtogo .de nya maktägande åtgärder för artormga tetelon, elektricite[sverk, spårvagar och andra all-männa inrättningar i funktion. t ått mänifest till samttiga
meclborgare 

.uppmanades aIIa at!, åteiupptaga sritt arbsleLn lrvsmedelskommission, bestående av representanLer förrikstluman, arbetarråd,et 
.och stadsduman, tll'saites mecl upp_clrag att genom förmedling aq subkommissioner i de olika

i,li$.t:111"r ombesörja livsmecletsctistriburionen. SynnerligvrKI lastes vrd att få jårnvägarna att funge,ra normaltldetta lyckacles inom kori, och" jarnvagskomriissarien Bub_likolf 
_ansåg sig i stånrl att fårsäkri aii tiilforseln avlivsmeclel var t ryggad.

Den nya regimen kuncle således reilan från den 18
mals sägas sitta.fast i, sacleln. Och var timme, var stund
llli!. till Tauriska palatset nya. lruppavd.1ning". ,som villeneryga sln ansluLning till revolutionen.

l)et .lanns clock eln grupp av den fallna regimenstjänare, som vis,ste sig uj l"rrrru påräkna någon skon-samhet: ,det var polis,en. I dödsa,ngest fortsatte de påtaken och viinclarna utp,osteracle polisåannen att låta sinaKutsprutor smabtra.

_ . Uo o..h.T"y_p.olisman sökte fly unaler någotr förklåd.nad, men det lyckades siiJlan. Den hatacl,e laraon-fysi,onomien
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kåinrles metl lätthet rgen, trots a.tt kroppen skylcles av prås'terrs

kåpa, hyrkushens ka.fta,n eller motleclamens jaket.
Den 13 och 14 mars häktades småningom de lallna

ministrarna ,och anilra {ramståentle reaktionärer, i den mån
rnan påträffade clem. De placeracles på biler med väpna-
ile stuclenter på vartlera sirlan och fördes i rasanale farl
gen'om galc:na tiil Tauriska palatset, där ile interneratles i
den s. k. ministerpaviljongen, som i ticlen - o ötlets ironi -

I]'I"f SÄ\IIIAN'| IT;'iDIl I ARL]F]'T;IIII]- OCII SO I-D,\ TITADE'T

upplörts av Protopoprofl för ati ge tillfäll'e åt ministr'arna
att vila ut mellan dumasammanträdena.

Dit föriies först av aIIa Schtschegloviboff, orclförancle

i riksråilet och högste letlaren av ochranan (spionaget).
Vi,clare förre ministerpresiilenten Stiirmer, han som någon
vecka förut stått i begrepp att väcka åtal mol Miljukoff,
för att denne beskytlt honom för riksförräcleri. Setlan

den iirkereaktionäre me'tropoliten Pitirim, som viil ankom-
sten till palatset knappt kuntle stå på sina förtter av

skräck.
En efter annan anlände de anrlra reaktionära förgrundsfi

gurerna. Blanil dem var Iörre fninisterpre,sitlenten Goremykin,
en lastgammal ålclring, vars åsyn väcktc. mera örnkan än agg.

Mecl pennan i hand kom han, ,såclan han häktats vi$ sitt skriv-
bord - en typisk byråkrat titt det sista. Vidare förre krigs"

ministern, mutkolv,en Suchomlinoff, som i soldaternas åsyn
tvangs att sprätta bort sina axeilappar frän uniformsroc'

L'I
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ken. Sedan doktor Dubrovin, den känclo svartsotnjeletiaren, i vals Iokal hittats rnass,or av intressanta dokument.

Sent på kvåUen infann sig protopopoff självmant. Man-nen darrade i knävecken, medan han lörsåklade att ävenhan var en yånr av Rysslancl och A:irior 
-infunnilt 

sis fri_vittigt. lJan omhändertogs o,o li.r""*1ii, r;;;1";;äi.tåJ:;
hon,om-.i ministerpaviljolgen. llen loorn t*t iör.lorade pro_
topop-off all behärskning..och ångrade att han överrämnatsig, han bönlöll vaktsoilclaternu 'o", ott'rtåppa honom utoch erbjörl d.orn. pengar t.rirLör. De r.Jit, il,,i,*en skirrktcuslingen tloL lörakL han {örljllnacJe. - o''

. . 
D9l 13 mars, klockan 12 på dagen, intogs liniligenAmiralitetet, som nurnera _ efter det Feter-paut-utartn lrri"^föregåendo dag frivilligt stållt sig på f;lk"; sicla _ varreahti'on,ens sista bålverk
Vi nåmn,iie a,tt general Habaloff dragit sig titlbakadit rncd 

"sina 
sista trogne. lJe flygare n"n-f,å.riff t trån Gat-scnrna ror atg bombarrlera_ petrogracJ hacle uteblivit, ochstörsta delen av huvudstaai.^ uur" no i toif.ut, våid utanatt han kurnnat hinclra ilet. Men han väpnaae Amira_litelet så gott han kun,cLe mecl t uno^.r. 

".t iulsprutor, be-redcl att ta upp en allvarlig kamp.

- .Länge nog räckbe kampen, och många frihetskåmparmåste än,nu ge sirra tiv. 
, 
Äntiigen, {o.oiiaJu!ån den 13 mars,läto, d e, nya maktågarnde lillstäiia t.ie.;iriirlEr; Grigoro rvitsche[t brev, vari meclde]aci,es, att o-""j A;;;ilretet inom zorninuter sctt sis. så skujte d" gro,lå l.;;;;;;r;"p_"i;;,;;:Paul få avgöra ien saken.

, ?:t lrjilptc. I(rigsministern vågrdc c,i ta på rit, un*u,uenr torsIorrnq, 1v dyrbar str[scgorrdonr.' som^ s]iulle bl jvjt,
rorloen av ett bomba.rdemang. ArniraliteteL öppnaile sinaportar, ,och dess lörsvarare ågos till f ånga. Äntf igu,, 

-l'...
ro de revolutionära ensamma henar i s"tarten . . .

Petrogr rd 5örjade småningom antaga elt rLormalI ut._

:::11-" ,Bulikerna öppnrde". rpuruugn'*rno ruilrrde å[crlleOom 
^Satornr; 

o.Jl på. Novski srimn,r",ic lojkef sonr törr.rren oer var fe.ststämning i luftcn, och röila flaggor sva.jade från- husr.åggarna. btt,, uut rot, gf "rrrrl", och prateLgenom nåora stolta, eggande ackord, ooh i nästa ögon-
ll:.^\. lug: en truppavdårning komm; iuu*;" mecl rödaranor 1 teten och spejanrle- Marseljäsen. Sianaigt blott Mar_
l:,jt.T_,_ n*." S3,"1_1 -frihetshymnen, räl den enda somKar noras r oändlighet utan att bli till reda var
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meil 'enrs vorden d,en marsch, vari Rysslands revolutionärer
jublade ut sin segerglärlje och sina förhoppningar.

AA

['{cdan a]lt cletta skedile i staden r.irl Neva, tillclrcg
sig en litcn trir,scdi i söcler cl;irih'ån, i en vi,isLrysk små-

I'A .J,!Ii f I,]F'I'I'R I'oI,ISIJN.

srLad. En spira löll ur en hand, för slapp ati bära
clcn - ingenting mer.

?saren hailc omsider fått veta, att någonting ovanligt
tilldrog sig i truvudstaclen, oahta.t hans ,orngivning undan-
höll honom alla direkta ,och autentiska upplysningar i
ärnnct. IJan insåg, att någ,on måste sändas att >åtcrsLälla
lugnet och orclningen>, såsom ju många gånger förut under
Nikolai den blodiges regering blivit gjort. Generaladju-
tanl,en N. I. Ivanolf blev den, som valet nu föll på.
Ilan utnämndes till befälhavarc för'Lrupperna i petrograd-
ska niilitårclistriktet, alla ministrar ålacles att gå honorn
till handa, ,och till hans förf og:r.nde ställdes en måingd
busar-, ulan- och kosackreg€meLnten, som för :lndamålet
skulle samlas hop från olika håI1 och sänilas till huvud-
starlen.

Deissa förfogand,en vidtogoq på kvållen den 12 mars, då
revolutionen faktiskt redan segrat i Pe'trogracl. Förgäves

l:)
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hatle Ivanoff frambå,Ilit för kejsaren, att konfliktem. kan,ske
kuntle Iösas g,enorn ett regeringsskifte. Tsaren hade ingen-
ting svarat hiirtill.

Niir så lvan,off gick till sift värv, mårkte han inom kort
vilken 

-övermäktig uppgift honom förelagts. på morgonen.

luT 1_3 mars lyckad,es han från Mogileff ernå telågraf-
förbinrielse med general Habaloff i petrograd, men de uilder-
rättelser han fick av clenna voro allt annat åin hugne-
samma. Nåstan hela Petrogracl var i de revoluti,onä"ra,s
vålcl, ministrarna häktade, och Flabaloff sjä,lv satt i Ämirali
tebet, utan förbinclelse meil y,ttervärlden öch maktJöst skju-
tande på tle revolutionära trupperna.

Några timrnar senars avreste Ivanoff från Mogileff med
en utvakl trypp - första echelonen av Georgiriddarnais
batalj'on - _i riktning mot Petrograd, ,ef ter att ielegrafiskt
ha gett 'order om att i Tsarskoje Selo bereda husrurn
för 13 bataljoner, 16 skvadroner och 4 batterier. Dessa
truppistyrkor skulle alltså sarnlas i Tsarskoje Selo för att
dririfran tåga åsta,cl och kväsa huvu,dstaclen.

Knappt hacle Ivanoff avrest, innan han möttes av ett
telegrarn, som meddelade att även Amiralit,etet g,e[t sig.
Men den bålde generalen hacle nu en gång ,tagit si! verke"t
an,,66h han utsäncle till höger och r,änster telegrim rnecl
order ,om nya trupp,s:in,clningar norrut. Hans resa blev
känd i Petrogrard, 'och åtgärder vidtogos f ör alt ber:ecla
honom lämpligt mottagande. Kanoner rullades till b,an-
gårdarna, och repretsentanter för rle revojutionära sändes
till Tsarskoje Selo och andra orter i hur,ridstaclens om-
nejd för att, vinna garnisonerna dii-r för folkets, sak.

,Men f ör den s;fackars Ivanoff bef :unns det vara allt
annat äl lått att komma framåt. Järnvägs'rnånnen hade
reilan till stor del gripiis av den revolutioniira rörelsen
och voro_ jngalunda benägna att forsla de tsaristiska trup-
perna vidar,e. Generalen rasacle; han ömsom bad, befalld.e
och utslungade hotelser oclr lät också håkta några iärn-
väg'smän; då och tlå lyckacles han komma etl stycke framåt,
men s,edan satt han åter där hjälplös. I(om så ett tele-
gram från dumans järnvägskommissarie Bubliko{f, som i
barska rordalag varnatle generalen för att trakalssera jZirn-
väg;sbotjiininger r6sl upplyste honom om att hans trupper,
om de nådde Pe,trograd, skulle rnottagas metl grovt artilleri.
Och general Ivan'off stod villrådig om vad harr skulle ta
sig till, så mycket mex som ockiå tsaren i ett telegranr
uppmanat honom att tills viclare ef skrida till något av-
görancle. 

)
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Ts,arren hacl,e den 14 mars avrest från Mogileff, enriir
kejs,arinnan, sorn satt c,errnerad I Tsarskoj,e Sito, kallat

på hon'oYn. Uniler nafterrs tysta timmar ilade tåg,et fram
genom de västryska slätterna, och i sin vagn sait tsaren
vaken, cirickantle vin. Två viirrliga supbröicl,er, amiraJen
Niloff och slottskomrnendanfen Vojejkoff, voro hans säjl.
skap uniler hans sista färcl sorn nelrate.'

Tsaren visste ännu iingenting bestämt om håndelserna

EN HÄKTAD PROYOKATÖR.

i Petr,ograd. På sin fråga dårom fick han höra, att där
visserligen förekomrrrit stora o.ordningar, men atL de skulle
vara klvacle om 'ett par dagar. pet skulle nog Ivanoff och
hans Georgsriildare sköta om.

Men g,eneral Zab,el, s,om råkat höra samtalet, vart
uppbragt.

- Man beclrar ers majeståt, f or han ut. iust nu
ha vi fått del rav ,ett tel'egram, avsänt från Petrograd och
innehållancle en befallning åt iårnvägsbetjäningen att an-
hålla det kejserliga tåget. Telegrammet är un,cleriecknat
av löjtnant Grekoff kommenclant å Nikolajeffska bangårilen.

Tsaren ryckte till.

- Är löjtnant Grehoff kommendant i Petrograd.? Men
då iir där ju rent av uppror.

Äniligen m,edilelade man nu tsaren sanningen: att 60,000
man i Petrograd omfattat den hya regimerr och att kel'-
salen eX' kunde fortsätta sin resa, emqdan järn:';igarna nu
underlyilcle kommissarien Bublikoff"



,-..Kejsaren log sig om pannar, som hade han velathålla kvar sin_fallanåe t<ronå. Hunl t"au- sä*suart aLI fattaucr man sadn, oclt- Iramslammrrle osarirmanhängandcord av förvåning, rådlöshet o"h to.ivivtän. 
""*'

.far lgli något lugnat isig, beslöt han att likafullt påomvägar söka komma fram ,till Tsarskoje Selo. Men inomkolt kom mcddelancle om,-att garnisonän dår övergått tilljl,]O",t; ,Tsaren sjäIv föreslog n"o, ati kosai* skuile staltasrr.[ 
-.lvr,osKva, ty man ]rade allticl sagt honom, att Moskvaskulle Iörbli sina tsaler-. trog.i."- ninrr" 

'" 
f.ouppt hacletåget satt sig i gång mot öster,' in"o" 

^ 

"Jt nytt t,elegrambragte bud.om, att girnisonu" i ifo*r.ou-,i".rgäft till folket,att mynclighet'ema där arresterats och att nå'.gra regerings.vänliga, trutper ,ej längre funnos i ;*";;;;; gamta stad.
_ Det gälld,e alitså åter att vända om. öcli så irrar:le
l;-j ,I^.f:lt*_1, tåger kring i natten, .orl.a." en rnöjlighet

iH :i1f,*]til'i: '' o' detta rruktansvärda' som resie- sig

^^" I:,-:]f"tl 
lyc.kto sig se on uIväs: att fara Iilt fronfcl

::: ,:ppn". 
den rör lyskaraa. Mefr i\iiloff, änskönt Jran var

::":X:1 ,1an1" 
förslascr. oantagligt. Ty komme tyskarnaer gang rn, sr qrnge det ej.al.I få uL dern igon. Vrujojkofljnsisterrde: kejsar \Vilhelm bekarnpadc lr'"i.k. l\ikulai,utan han viilc kuva idet Ryssland, .o- l.".r licniligt sinnatmof m'onarkien. j

Tsaren grubblacle. Resputin haile,tidigare sagt det_samma, men då lvssnarle rnan ej till hoiom. I\u vardet för semt. >Och för rcstcn skulie iog .; 
-f.u.rru 

förrådamit[ ryske fotk.>
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anrlra medborgårna, som stodo samlade i Katarina-salen i Tau-
riska'palatset, väntancle att få höra resultatet av underhand-
lingarna. Med ministerlistan i handen tog han till orclet.

- Rysslands revolution, sade han, är den snabba.st
och oblodigasl genomförda historien klimrer. l{en så har
dcn också riktats mot rlen dummaste, ärelösaste, f egaste
och mest. lanilsförräiliska regeling sorn någonsin funnits.

Lätt gick det att störta den. [Icn en annan uppgift
står åter: att värna ,och förkovra vår segcr. För det

syftet har den nya
rcgeringen bildats, ocli
det enar alla dess med-

lemmar, så stora och

d jupgåcnclc än mc'
nin gsskiljakli ghetcrna i
ör.rigt r-arit och äro
bland d.em. Ochså 1.ill

alla andra rnerlborgare
riktas nu krar.et prl

enjghct.
Länge talade så

N,Iiljukoff, ty han
som andra ryska

statsmärr älskadc de många,och I'ackra orclen. N{en folk-
massan blev ollåJ.ig; rlcn ville \-cta rninistrarnas n&mn -vadan då detta ordllöde just nri? rl an kunrle ej så noga
veta, r'aii herrarna därinne i verkställande kommittön kokat
ihop, och klassgrånserna började småningon åter skönjas
ef ter al,t ett ögonbliclc 'ha ,överskylts av den samf ällda
k,ampen.

,Miljukoff fortsatte. Till främste man i ministärcn hade
man satt furst G. E. Ljvof f , en frarnstående rcprcsentanf
för det ryska samhälLet.

- Fyrkskalans samhäI1e, ropades det {rån åhörarsharan.
Det såg hotande ut Tör d'en nya regerinrgens prestige. Och
N4iljukoff fann för gott att omeilelbart iläreftcr nämna
I(erenskij sorn den n1'e justiticministcrn. Dff ekten uteblcv
icke. Jublet och applådern;r blcvo stormande.

- Och Ni sjäIv? sporde rnan.

- Ät mig ha mina kamrater uppdragit att 1.eda utrikes-
politiken. Jag blir kanske en skral minister, men åt-
minstone skola ej ryska folkets hcmligheter genom rnig
förrådas åt dess fiender"

TSCIIEIDSE. SI(0REI-EY.

Några timmar senarc .r,ar tsaren i pslcoff. Ännu levde
lr:.1. ho"9- ett svagt hopp att genon- utie.gltte, kunmablidka sitt iotk, och ham- tat sinaa tiii päbograd ;tttelegram, vari meddelacles att_ den gamla regeringen av_skedats - och att d,en nyas bildanct-c irppa."git, åt f urstG. E. Ljvoff

Men det var fåfångt. TilI pskoff anlän.de kort rlärpåtvå representanter för do-u,., A. I. G";r;;;;ff och V. V.Schulgin, med tronar.sägelsen fardigskriven-ii- ti"Lnn.'I'saren skrev under.

, SlTp"_ dag, r'id samma klockslag sorn tsaren mccl sin namnunderskrift bekråftatie revolutionen, fr"ilaaå"s ä"ntrrya regerin genPctrograd. P' N. Mirjukoff trädde 
"t-nLr"o-*äråaterna och de
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Det var eo skickligt gjort orinran om, att den Stiir.

merska regeringen just av Miljukoff avslöjats såsorn rlrivande
ett rent riksförräcliskt spel, 'och ,clen förfelacle ej sin verkan.
Miljukoff hade utsikt att ån en ticl leva på sitt gamla
rykte.

Men olyckligtvis var det ett ljushuvurl i försa^mlingen,
som rnente att man också borcle få veta den nya rege-
ringens program. Och drirvidlag framståilltle sig först frågän
om dynastiens öcle och ,orn Rysslanils blivarldre statsskick.

- Tsar Nikolai, förklaraile Miljukoff, skall avgå eller
störtas. (Applåder.) Makten övergår till regenteÅ, strr-
fursten Mika,el Alexandrovitsch . . .

En sådan storm av ovilja, s,om virl de ord,en brusade
talaren till mötes, har väl ,aldrig förr eller senare ljudit t
Katarina"salen. >Ner meil Romanoftarna, ner rneil furitarna,
ner med clyr astien !> ljödo ropen om varantira.

Miljukoff fortsatte att tala, och oväsend,et stillade sig
smårringom. Men förr'åning och indignation läsles på allai
ansikten. Skulle då borgarna {å fiirråda revolutionen?
Skulle Rysslands f olk ha ljutit sitt blod bl,ott för att
såtta en annan Rornanoff på tronen i stället för den
som störtats och den gamla hatade dynastien alltså få
sitta kvar ?

- Ja, mina herrar, d,et kan hånda att varken ni
eller jag älskar den gamla dyn,astien, merr frågan år nu
into om vad den ena eller den andra iiJskar. vi måste
i någ.on riktning lösa frågan om det blivanri,e statsskicket,
och vi h,a föreståillt oss det såsom parlamentarisllt och
konstitutionellt rnonarkiskt. . .

Larmet bröt ut på nytt >Vi b,ehöva inga monarker.
Leve republiken !>

D'en dagen var förstörtl f ör lvliljukoff . Han lugnade
massan mecl, att frågan tom statsskicket skulle avgöra,s
å konstituera-nal,e nå.tionalförsamlingen; undskyllde sig tOr
resten nr,ecl, att han ej hacle prograrnmet skrif iligt tilt
h,antls,' och därför ej kunrle rerlogöra för dess övriga pirnkter.
Varefter] han gick, lämnancle församlingen att övörvåga det
märkliga de fått höra.

Skillnaden mellan borgerlig och proletarisk revolutionarism
hade för mången blivit en smula klaiare än förr.

a

_ I , en rapport, som den 15 mars avgavs till gen.eral
Ivanoff av översf,en Domaneffskij angåenäe förhåländ.ena
i Petrogracl, säges blancl annat följa,rrde:

>Att unclertrycka upprox€t och samti'cligt ernå att tlet'

samma måtte så gy**tulfrl-t"* möjligt återverka på krigets

;ä;-H;- *"il:åi ick; rnredels va-pe'nmakt' ..utan 
i sam'

iörstand med Interimsrug..1"g.n, genom,åtg.åird av dess

mest motlerato *"at.--å?' nä åaaä" utväg ?ir att förorda

också av ett annat *r.al.-' Lu flygblad, som spritts blanrl

befr.rlkningen, t.tu, tru*fatt att liaäd de. upproriska själYa

framträtt allcleles r"rtai"-å" ,iktnin-gut, r) en itel har slutit

MIL.IUKOFIT.
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sig till den av duman

valda Intenmsrege-

ringen, 2) andra un-

derstödja Arbetardele-

geracles Råil. De först-

närnnda, som förblivit
ilen monarkiska Prin-

cipen trogna och blott

önshat några reformer,

ha strävat ati så

snatt som möiligt göra

slut På oroligheterna

för att seilan lortsätta TSERETEI-I,I

kriget; rle senarc clårcmot ettcrstråva de mest långtgåencle re'

sultat och yrka hrigets ar-slr"rtancle o"-'""-D;;"'ord, skiivna av cn rcvolutionens fiencle' ådaga-

f agg*" 'ån* kiu,ire insit't i revolutionens d'rivkra'f ter än clen

;;;g"; av iless vänner ilå ännu ågcle' 
-Medan 

tsarismen

sökthillr,utvecklingentingcn'ha.leiRysslan.lcjbloll-
en borqarkless, utan u.rt.|^ o""n osk5fr ol.t proletariaL uppstått'

ö"i Åä0"" nu d" bo'ge'Iiga revolutioniirerna sökte bringa

,u*lotion.n, bolior att 1ägga sig och. .rikta in folkets

[rioiorrle kraIter på nationeiiä' ja imperirlisliska syItemål'

.'.t?;;ä; ,t'i.lätå,tttn alltmer måImeclvetet hän mot cle

hösre mäI, som dess intressen som klass och cless inter-

oniÅ"Lft-to.irlisliskr uskådninq -a.ngår'o .."-"äffi; rev'olutionens senatö hisiotia åir historien om

A.n^-iårgerfigu och den proletariska världsåskåtlnin'gens

brottning.

Sverges äldsto lrrant

sä virt känt, var Jon ÄndctssoSr i Kafraby' .Han var född '8 
fcbruari r{82

lil"#li.J'1"'l:åItl#"*;l;*'lil lal;'ålil:1i il'*'1'äl' ;"1
1iääi*"r"r.'Ji"Jr'^.i, "ir'-i +o at iåip"'"' 'i2t togt han in på fattighusct'
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Bästa tiden för fiske.
Nedanstående tabell utvisar de månader (beteck_

nade med f,), under vilka vissa fisi<sorter äro bäst.

-03-
Men olika fisksorter röna ojika stor inverkan härav. Under
ctet att t. e. nyss utlekt kolja, rödspotta, flundra, sill m. fl.
äro ytterst dåiiga strax efter leken, gäller er detta i lika
hög grad om t. e. makrill eller piggvar, men alla åiro,
som sagt, jåmförelsevis sämre vicl och efter leken. Men en
del fisksorters lektid, framför allt havsfiskarnas, är mycket
utsträckt och därför kan man t. e. träffa på goda holjor ännu
i februari elier goda torskar i mars eller dåliga axemplar en
månacl tidigare o. s. v. Sötvatt,ensfiskarna leka vid olika ti
der inom olika delar ,av landet och det inverkar naturligtvis
på tabellens giltighet. Ålen leker ju aldrig i sötvatten, men
clen utvuxna vanclringsålen (svart ,ovan och vit under) är
alltid båttre än d,en ännu ej utvuxna (grönaktig ovan och gul
under) och då den förra nr:estadels fångas under eftersom-
maren och höslen, är d,et då lättast att fä god. å1. Av alla
fiskar kan man få bättre och sämre exemplar viil samma
tiil 1'å året.

Måj

Äb0rre.......

Braxetr ..

Flundra ... .

0ådda

0ös...... .....

Hälleflundra

Horngäddt

Vitling . ..

I(olja...._. .. .

Lake. .. .. ..

Lax, Laxörlng

Långa

lUakrlll .. .. .

Piggval...,..

Rödspotta

sej ... .. .. . .

stk...... . .. ...

silt .. .. .. ,. ._

Slätvar.. .. .. ..

orsk . .

Tunga .. .. ,. _

År

Anmårkningar till tabellen.
- _, En fisksort zir alltid magrast sarnt minstdelbart ,efter leken samt fetai 

"rh il;; ;;;';;Iägsen från fortplantningstiden. Dett; är-;;'^

Snigel
Gäende hast ,
Fotgängare, .
Fluga .

Måttljg vind .
Travande ridhåst
Häst fran,f. vagn
Frisk vind .
Galopper. häst
Medelstor ånpare
'l'ravande kam-el .
Skridskolöpare
Stor oceanångare

}[astigheter:
(rneter på en sekund)
Svala . 69
Velociped vid

kapplöpning . 15
Storm. . . 16
Btcvduva . 18
Persontäg . 16-20
snälltås . 25-35
Engclsk kapplop-

ningslräst . . 25'3
Brevduva maxim. 3oOrn .31 u <
Orkan. . 3S-15

Jordensväng-
ning vjd
ekvatorn 450

Jorden i . sin
bana kting
soien. . 29,500

Elektriciteten
i entelegraf-
tråd av iärn 36,000,000

Ljuset -. . 305,648,636
Elektricifeten

i en kop-
partråd. . 463,500,000

0'0015
1'0
1'14
1.6
20
2'l
30
4'0
45
50
62
9'5
oa Svala

smaklig ome.
tidPuukt, av-

allmän regel.

, Ilur:u långt boFta än åskan eller annat ljudl
, Äskan är.Jika många tredjedels_kilomcter borta, som det förflyter sekun-der mellan blixten oclr dundret. Dröjer det rre s€kunder mcllan blixt ochknall, är alltså åsl(an en l<jlome-ter bortä; dröjer det sex sekunder, så är den
två kilometer borta o. s. v. .- Samna sätt kai användas, om man kan se den,
som åstadkommer ett ljud, t. €x. en skytt, som avlossar ett skoit.

I)en första Järnwägen
invigdes i: Erglan{ z7 september r825, österrike 3o septembcr r828, Frankrikcr oktobeilU2ö. -förenta slaterna 28 december r829, Belgien 3 maj 1g35, ön
Ku_ba 7 deccmber 1837, Ryssland 4 april r81g, li;lic;'r såoreÅbcr-lbro.Schweiz rj iuli 1844. Jamaika r november r81<, Spanien zalktob"r,gi6-
Lanadn Mexiko o^ch Peru^24 q1i r85o. Sverge il ^åi Ågr, Chile z4 januåri
rEJ2, Ustindicn r8 apriJ._r853, No,rge r8 iuli ;9j3, pol.tugil rg juli Åga,Bra_
srtien 2, aprit _,Et4,- Viktoria, Äusrraljen r4 seplembci rg54l Colfmbia zgjf,nylti rpJi.. Nya Syd-Wales. z7 september 

'r85j, 
Egyptcn -u i i^""irt-,it{e ,Natar 2 ,uni ,ö60,-lurkier 4 okt. 186o. I Danmalk invisdes sbÅ bekant dqlörsta järnvägen (Kopcnhamn--Roskildc) z7 ivnj Å*1.

:=-:_
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Tändernas vård.
Genom tändernas omsorgsfulla vård kunna desamma

bibehå"llas friska, vilket åir av ,ofantli$ betydelse för människo-
kloppen i många avseenden. Tänilerna åiro nämligen ett
mycket viktigt hjålpmedel vid matsmält-
n i n g e n, ty utorn tl,eras normala användning som sönder'-
kr,ossningsmedel av fast fötla untler tuggningen hava de även
dert iindamålet att behörigen blanda munhålans saliv med den

sönilertuggade föclan samt att gerrrorn tuggningsrörelsen öka
salivavsönrlringen. Saliven ,iir ett ytterst viktigt ämne i mat'
smältningens rikliga avsöntlring och en sjuklig inblandning
i densamrna framkallar de svåraste nåringssjuktl'omar med
dessas mån,gfaldiga, mång'en gång livsfarliga följder. Är tugg-

ningeri försvårad, ,ofullkomlig eller outförbar, emeclanl de sjuka
tiinderna smräxta, äro lösa eller det känsliga, ansvälda tanil-
köttet erbjutler ett ytterst smärtsamt hin'der för sammanbit'
ningen 'eller d'em, senare ei kan äga rum på gruntl av att
tiincler saknas i större utsträckning, så blir den fasta fötlan
ej behörigen sönderkrossad eller sötnilermalen samt ej heller
tillbörligt uppblanrlad me'tl saliv.

Att detta just är av ofantlig betytlelse untler uppvåxt'
åren, då barnet behöv'er i vidsträcktaste mån tillg'o'd'ogöra
sig födan, torcle lätt inses, vadan omsorgsfull vård även bör
ägnas do s. k. mjöIktäntlerna.

Ej mintlre betydelse äga tiinderna sorn talverktyg,
för att ej nu glömrna att erinra orn, vilket störande infly'
tande dciammas lörlust har på utse' endet. Härlill
kommer de't obestridliga sakförhåilande, som nogsamt var
och en kiin,ner till, att s juka tärrdel verka i hög
gracl hämmande på ,energi, arbetsförmåga
och tankeverksamhet.

För att bibehålla tiinderna triska och tjånsttlugliga, bör
man iakttaga följande:

1. Rengör tiinilerna morgon och af ton mecl en ej
för hård borste samt tanrlpasta ellor tandpulver. *

2. Borstningen sker i tänclernas 1ängdriktning, alltså
i överkäken uppif rån neilåt, i u,nclerkäken nedif rån
uppåt. Siclotändernas tuggytor samt de inåt tungan lig-
gande siil.orna böra även omsorgsfullt borstas.

3. Efter borstninge,n skölje,s munnen mecl friskt 'raften
enbart eller tillsatt med några droppar av något munvatten.

4. Ät i allmänhet hårt bröd.
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5. Om håt uppstår i en tand, låt genast fylla (plorn-

bera) cletsamma.

",,r.'r1;. 

Kan ej tanden fyllas' låt g e n a s t utdraga den'

Egentliga vikten
gcnom .jämförelse med samma lolym vatten vid f 40(Erhålles

är för:
Älabaster
Aluninium

av

Porslin .
Sand, torr

D fuktjg
Sandsten
Silver.
Smör -

Socker
Stenkol
Svavel
Talg
Tenn -

Trä, färskt till lufttotkat:
Ek.
Gran, furu
Ebenholts, torr . .

Träkol
Yax
Vismut .

Tink

c.)
2'4-T5

1'37-1'64
190-1'95
t'9,2'7

10'1- 10.6
0'94
1'6

1'2- l'5
2.07

0'92-0'94

l'03- 0'82
0'8 06

1'21
0'3-0'5

0.96
g'8

7'0-7'3

Alkohol,ren. . . ' . 0'792
Benzin . 0.883
Eter . . 0'736
Glvcerin. 1'26
Havsvatten 1'03
Klorofotm 1'48
Kvicksilrer 13'596
Miölk 1'03
Olia, oliv- 0'92

r l;n- 0 94
Petroleum . 0'78-0'81
Saloelcrsvrr. kotrc. , 1'530
Salilake, 1'208
Saltsvra. I'208
Svavelsvra, l 84l
vailen vid l- 4u c. . l'000

Antimon. - .

Antracit. -

Asfalt.
Ben .
Bärnsten. .

Blv
Brosn, antik ,
Diamant.
Elfenben.
Fosfor, gul -

r röd.
Glas

r , flint-, -

Gnejs .

Gtafit.
Granit .
Guld ^

Guttaperka.
Järn .
Kalium
Kautschuk . -

Koppar
Kotk
Kvarts
Lerskiffer
Magnesium ,

Marmot. .
Mässing .

Natrium . - .
Nickel
Osmium tyngst

kroppar - .
Platina .
Porfyr ,

2-7
2'56-2'67

6'72
134-1'46
1'07-1 16
l'B*2'0

1.07
l1 '36

8 3-8'6
3'52-3'53
1 80-1 q2

183
2'19

2'4- 2'7
1'8-2'4
'2'5 3'1

19 3 1q'6
0'966

7 0-7'8
0 865
093

8'85- 8'95
0'24

2'5-2'7
2'64-2'67

t'74
2'52-2'85
8'4-8'7

0'9't2
8'3-8'7

22'5
20'9 2l'7
2'4 2'8

I)e elektriska enheterna'
Den elektrjska spänningen (elektromotoriska kraften' potentialskillnaden)

mates t ioii. Ett Dait;"lls åiement har ung. r'o8 volts elekttomotorisk kraft'----'- 
D"i Åotsla"d, en ledning gör mot den elektriska strömmcn mätes I ohm'

E" oh^ 
-a. 

i;t t 
^"d 

motstånd'et" hos en kvicksilverpelare av en kvmm' genom-

;å;;; ;"h io6 c^. la"gd eller av en kopparträä av en kvmm' genomskät-
ning och ung.67 m. langd.

Dcn elektriska sttömmens s19r&a mätes i anpöre' Är den elektromoto-
tiska ktaften cn volt och motslåndct en ohm.-blir strömstyrkan en ampöre'

.ltirsd"n elektticitet m^tes i coulomb. Är strömstyrkan en ampäre, går

oå varie ,ekund en coulomb genont Iedningen'
'- '-ö"i"i"f.iirJa 

irbetet niates i pollcouionå. En Iika stor mängd mekaniskt

arbete kallas joule e'ller uqttsehund och utgör utrg' så mycket arbete som

fordras för att lvfta roo gr. en meter högt'' ..'ö;'"1;i,#"i" 
ii"'kt"" (arbctshast"igheten) mätcs i uoll.ampåre' En lika

stor mekanisk effekt kallas wqtt och ät delsamma som en ioulc per sekund'
Tuscn watt kallas en hilowatt= r'36 håstkraft.

t Att rckommendera är Lazarol Tand-Creme. Synnerljgen fördelaktig,
antiscptisk, tandstenslösandc samt oskadlig tör tandcmaljen. Avcn kan rckom
mcndcras Lazarolmunvrtten. som hygicniskt drygt och bchegligt.
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Från den r januari 1798 till clen 3r clecernber 2ooo

Tabell A. T'abell B. I Söndagar.
l

Å.. ;rE;Fl4;l
4;!d; l',1;El

2OO ARS KALENDER.

riri,il;'å.':ff; 
r'51'o r'7 I's'ol'"1"

beabit cqehos.

.fi;i;.5tJ"?i; 
1,,' 'tt 

,+' ,5' ,olulza

11{g,1i1";;:r].0 :o]:'' i,, ", Världsspråkets utveckling'
Lr P. Ahlberg.

Januari
Oktobe:
M"j. BAugustr . I ^
Febr uariisl<ottär) j ] L

G

B

C

D

E

F

F
G

A

B

c
D

E

D
E

F

G

c

C

D

E

F

G

B

B

C

D

E

F

G

A

November

- För att finna veckodegen i en månad ett
\ rsst ir, t. ex. den 4 iurri r88r. uoosöker man
först i rabellen A deita årtai'soå står i deulörst i tabellen A detta årtal. som står i deu
tred sörrdrgsbol<srefven G betecknade spal-ten, Direfrer uppsöker man i tabelleri Bte!, Direfter uppsöker man i tabelleÅ B
måneden juni, hvars söndassbokslaf G åter-månaden juni, hvars söndagsboksraf G åter-
hnnes i den tredje spallen. De ofvanför

" För att få veta, med hvilken dag t. eI
året 1oo8 börirr rrnn<ä'""' m.- fÄ""-* ,-++,året rgo8 börjar, uppsöker man för;t detta
ärt3l. som har söndaesbokstrfven D rmgagsbokstafven D. rm8

tår (den framför ståerideär.em"llertid ett skottir (den framför ståeridei JrjIte strecket under .beteckna detta): vi
sdle därför janrrari i rredie raden nedifiån isdke därför janrrari i rredie raden ne
rnånadstebellen iämte söndaqsboksta
sokx därför janrrari i rredie raden nedifiån i
rnänadstebellen jämte söndagsbokstafven Dqamt linna, att den första söndagen under
ircL infaller..d.en 5 jalg_o_ri. RäEnar man
sant finoa. att den första
året infcller den c i".".'
fenr drgar tillbaka-, ärhåller 

^"" 
onia.""n

såsom nyårsdeg rgo8. - I mänadstabellelna
hafva jeruari och februari särskild rrd förhafva jeruari ocli februari särskild rrd föi
ikottår, hvilket noea är ott beakta. Årenskottä!, hvilket noga är ott beakta. I
r8@ och rg@ äro som bekant ej skottår,

z-----:. Världsspråksidön' sårlan den
,/ \ manifcslciaL sig i försök atl ge-

;.mÅtt*,s**M \ nom uppfunna hjälpmetlel ne'u-

.,y' -'%. \ trrlisera den babyloniska språk-

Y -ffid \ l:;l;:l';:*'fi-,;?;*l'ä:'"1" H.

;ffi- J å:"",:lJ J,i'i, ä,?':T-'?'1 å'*

Wiliilq'$L+:rs:t
p. aHLBERG. på förnuftöt c.'"t1*-tl^:l^ f::

Srreda tnontlo-lingnisto, ,"outt- åtå"t1"t skapade obeloelncle av

i"i;'di-i;-;";i7, wo"'to,se' erfarenheten, ap'o ster iori s-

åi;:ilii?i'd'lllf;1*'";iii:ilii3: ka, 9. v s gruncrade på er'

no nor rnondo-savado e'" faränh'eten' 'samt På aprioriska'rnondo-servudo' ooh aposterioriska principer

srundade s. k. blantla'de sY-

stem. De apri'oriska systemJn, som alla ,ttt l'fl gemensamt

äti"ä. *t".'arrslutrning till något rraturligt språk' utgöras av

de s. k. filosofiska systemen, vilka i väsentliga delar vila

på ." fogi.t jn'delning uo 'b"gtuppt", 'och . 
d'els av icke

filos,ofiska system, som åro byggda på en uteslutande ern-

nirisk (r:å erf ar'enhet 'och iakliagelÄe grundad) och god-

iu.tfig iigt.pp.indulniog' De gposterioriska aystLemern känne-

Januari (skottår)
April
Juli

ANVISNING FÖR BEGAGNANDET.

itt
rSorlraozir6o3l +

r8o7l + ]r8o8 r8c
rSrz rBrS r8r1ir8r
iffi,s,el * ,s,
n lrsrrl,g'.

J]
rBzg rSjolr33r
,s,.1 * l,s,r

r 81r
E
F

G

A

B

c

D

skottå!, hvilket nopa är att br
r8m och r9m äro soä bekant ej

Falkkalendern 7978.
7
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tecknas därav ait de ansluta sig till ile naturliga språken,
1" h.u,, som- man säger, clessa till språkbas och: foråbil,ler.Ile_ blandado systemen utgöra ett mellanting mellan ilebåda övriga.

.. V.T ._op. först syss,elsatte sig med tanken på ett inter_nationellt _hjälpspråk är ,okänt. Iiud -u^ vet, är, att denryktbare fianske filosofen .Cartesius (Descartes) i ett fr"vtill en vän p. Mersenrne år 162g d)skut,erar sex åv renan'onym författare uppställda försJag rörande etf saaanispråk och darvid fraå1agge. icke-;ioti irunatin;erna tillett filosofiskt utan även ett först i våra-rlagar realiseratpr,ograr] till ett ,av den anonyme förf. tyd"ligen åsyitaiaposterioriskt språk.
Tanken på ett filosofiskt bi.språk sysselsatte seder-

T:'ra _ 
en mängr1 tänkare och lärcie, blanä vilka framför:allt den store f i.los,ofen Leibniz agnade rietta arnne elt.livslångt studium som verkat tefrultanje .:ir*Htt på d"r,av franska revolutionens jämlikhetsidder beredcla joråmåne,n

lOr vårldsspråkstanken och,cless folkförbrödrande .konse-
kvenser.

Renässanslidcns s"tor"a anelar,gjorcle anspråk på aftkunna gcnonitränga och .Jalta hcla t"iil""l"".'" För en 1600-rarers iltosot hacle varken naturens eller tankens våirlclnågra .hemJigheter. Vårldsalltet uu. inraitut' s,om e,tt ur_verk, i vilket naturens alla föret,eelserr,lirr,f. pe,ett be-gränsat antal grundlagar. Lika enkel var tankåapparatem..Det fordrad,cs blott aft katalogisera o.n _uti*utiskt lionr_bin'era våra tankars ,jåmföreis,evis te uf ig;-" iAO.r för attsålunda rekon.rstruera naturens ,och tanken-s båda parallellavärldar. Eniigt Leibniz borde man b,ilcla ordiörrådet gen,omatt analysera mä,nnishoandens a i j a id.Oer; atcrJöra ilcmtill deras elcment ,och 
- 
katalogis"ru a._, 

-l.h 
genom enunclersöknirg av alja 

.de_ _idöa'ssociationer, som uttryct<asgenom partiklar ,och åndelser, åstadkomma grammatiken.

P,: "{'l:::l.ll_sysremen 
vira. alrså pt ;;: .;,'';;;';;ö,

i,lj:::T"rC anatys. av våra kunskaper och e,n logisk ktassl-rrKr"tlon.av våra begrepp. Begreppen indelades i ett slörreerer mlndre antal .hutudklasser, var och en beLecknadmed cn särskild bokstav; varje huvudktars oppa"tua,es seder_m,era i ,etf antal unclerkjassÅr, vilka ver f,;'.',ig utmärktesav en speciell b,okstav (vanJ. vokai eiler diftong); påsåmrna sätt indela,rles undcrklesserna i grupper, grupperqai undergrupper o. s. v. Meningen 
""r, ,?iäJi r.,onstruenadsordet skulle giva en fullstanäig Anii"ifio""pa t.g.*pp.t.
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Om man t. ex. betecknar huvudklassen >tläggtljun metl
första l<ons,onanten B, unclerklasseu >människa> med första
vokalen a, mä.nniskogruppen >nordbor> rned låt oss såga I
och tien undergrupp.av nordbor som bor i Sverge rned

t. ex. d, så lär man,ordet Bald, som, på samura gång

det betyder svensk, tillika genorn sin:r elementära b,eståntls'
cl.elar innehåller en delinifion på begreppet >svensk>.

En dylik indelning av alla möjliga begrepp är emeller-
tid outförbar, ty tillvaron iåter icke schematisera sig på
det såttet. [Ien är'en om en såclan indelning vore rnöjlig,
bleve rlel språk rnan byggde därpå dock ingenting annat
än ett ytterst svårlärt register. Ju mera besläktade till
betydelsen två eller fler:r ord äro i de filosofiska språken,
desto större likhet förete de också tili formen. Men del
är just detta som gör språkel svårt. Ty ju större lihhet
orden i en serie åga, clesto mera mekanisht måste de
inpräglas i minnet, och det mekanislia inpräglandet av
ordserier är behäftat mcri den betänkliga svagheten, att
orn ett lecl i serien faller ub, faller hela serien sönaler.
Ju större olikheten mellan till betydelsen besläktade ord
år, rlesto låltare äro rle att, minna r;. Detta är en språlr-
psykologisk iakttagelse. Jiimför t. ex. serierna
ianr 'olirn (.r Cång)
kirm kande (när)
tiam lore (då)
chiarn sempre (alltid)
neniam nultempe (aldrig)
Minnet disponerar lättarc iil'er den anclnr s,erien ån övol
den. första.

De apriorisha slråhen ar. iche
filosolisk typ viln på, en uteslutande
gotltycklig klassifikation'a"r- begrep-
pen. llet im'est intressanta av dessa
är clet ,s. k. Solre'sol av €r
fransk skolman Jean Franqois Suilre
vilken under 45 år, eller till sin döcl
IB{i2,,oavlåtligen arbetatle på sitt
systern 'och dess förbåttring. Detta
systern år hyggt på skalans sju to-
ner, r'ilkas italienska och franska
namn {o, Je, rni, fa, sol, Ia, si i olika
kombinationer ulgöra det talarle
språkets stai'elscförråcl och ordbild-
ningsmaterial. Dessa sju tom.er kun-
na även ainvåndas i >ljudskrift>, då
de musihaliska gen,om noterna c d

.]. \{. SCHI,EYI]R.* 1831. f 1912.
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efgah betecknade tomerna begagnas, och som ljusskrilt. då
do motsv^arande. fårgerna i ,solspektrum: rött, orange, gult,
grönt, blått,-iLndi'go, och violett komma till användning.-Om
nran t. ex. vili i l ju tl återgiva namnet S,olresol, så skeidetta
genom noterna g, d, g, och om man vill återgiv:r. det med I j u s
sker de't geinom motsvarand,e färger i spektrum: blått, gr-önt,
blått. Genom en såilan anordning troclde sig Sudre kunna
skapa ett språk, som kunde a,nvåndas av både normalt
[alancle måinniskor, av b]inda ,och dövstumma, och därjämte
kunna åvågabringa ett signaleringssystem för lämgre avitånil.

Detta språksystem rönte en uppmuntran som icke k:m-
mit något a,nnat apri,oriskt språk till del. på väridsutstäil.
niingen i Paris 1855 fick Sudre en belönirng av 10,000
francs, och i London 1862 en hedersmeilalj. Och dock
borde en smula eftertanhe kunna säga en och var, att det
år omöjligt att med blott sju oföränderligt samma stavelser
Lreteckna alla mänskliga begrepp. Förklaringsgrunden till
Iramgången är tvåfaldig: förslaget inneiröIl en stor filan-
lropisk tanke, genom clen hänsyn som cläri togs till rie
blinrla och rlövstumma, och det hade en för kommunika-
tioulväsentlet praktisk sida som utnyttjats vicl utbilclandet
av det internati,onella maritima signalspråket.

De blanda'de systemen omfatta huvudsakligen Vola-
p I k och dess avläggare, omkring ett tiotai system.

!olapiiks uppfinnare var en katolsk prelat Johann Mar-
tin .Schleyer, kyrkoherde i Litzelsletten vid Konstans (Ba-
clen), och sedari 1894 påvlig kammarherre, en man metl
ett utomordentligt språkmirnne (han påstås ha varit hem-
mastadd i över B0 språk) m,en ett överraskande klent
språkförstånd. Id6en tiil sitt språk uppgav han sig ha {ått
genom en underbar ingivelse från himlen en sömnlös natt
18j9. Besjälad av en upphöjri månniskokärlek, satte Äig
Schleyer målet före att bidraga till människornas förenin!
och förbröclring. Han betraklarie sin uppfinning som >ett
stort. fredsarbete>, som >ett av ile förnämsta mecllen till
förvärkligandet av ,en folkens union> och han bestämde
det f ör )jortlrens aila upplysta inner'årrare>.

Det aposterioriska draget i volapiik består i ordt,ör-
råriets anslutning till de naturliga språken. Det viiar till
största tlelen på det engelska talspråket, men lån ha även
gjorts från latinet, tyskan, franskan, spanskan och italien-
skan. Den praktiska nyttan därav har emellertid blivit så
gott_ s9m ingen, ty de lånta orden ha till nära nog oigen-
känlighet stympats ,och förva,n,skats. Det är inte latt 

- 
att

i ordet tal igenkåinna det latinska terra (jord.en), eller
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i lit det tyska Iichi (ljus), och att pak skail vaxa det
Jranska propagation, lul det tyska och svenska berg,
i o I det franska r o s e (ros), det år nog lika ov:i"ntat
som att i xol möta clet tyska ochs, vårt'oxe>. Huru
Schleyer åstatlkommit sina förvanskningar skali visas med
ett exempel. J ä r n heter på volapiik I e l. Detta är det
franska f e r. Men r har' uleslutits ur alfabetet och er'
satts med 1 av hänsyn till kineserna, vilka påstoils icke
kunna uttala detta ljud, alllså I e l. Men f e l fanns emei
lerticl retian i en annan betytlelse: { ä I t, därför utbyttes
f mot nästa bokstav i alfabetet: g; men g e I tanns re'
dan och betydtle o r g e 1. Så fortsatte han till h e l, sont
betydde här, till jel, som betydtle skydd, till ke1, son
betytlcle s o m, och slutligen till I e 1, som icke blivit upp'
taget. A"v cle ordrötter, som på detta sätt uppkommo, bil
dades setlan genom ett lemtiotal . affix (för- och eftersta
velser) nya 'ord. I ordet päiIöfobIa, som betytler
skulle alltid ätskas, år Iöf (det engelska love :
kärlek) rot, p angiver parssivum, ä beteckrar imperfektum
och i uttrycker clet fortfaranilc; slutänilelsen o b anger att
det är första personen (jag), och I a att det är konjunk'
tiv (skulle).

Av följande språkprov kan man bilda sig en iöreställ'
rring om volapiiks >utseende>. Tonvikten på sista stavel-
sen.

O ltat'obas, kel binol in siils, paisalucio'
mös nem o1a! I(ömomöcl m,onargån ola! Je'
nomöz vil oIik, äs in siil, i sutal! Botli obsik
vädeliki givolös o'b,es adelo! E pardolös
obos clebis,obsik, äs icl obs aip;rrtlobs debe-
les obas. E no obis nindukolös in tentadi;
sod aidalivolös obis de ba'd. Jenosötl !

Som ett bevis på rlolapiiks oerhörcla självalstringsför-
måga anförile vårlilens törsta volapiikprodcs'sor I(ar1 Lentzo
skrytsamt, att ett enda verb i språkel kuncle bilda 505,440
olika nya ,ord. Denna rikedom blev em'ellertid orsaken till
volapiiks undergång. Ty uncler det Schleyer efrtersträvacle
ett språk i sin högsta {ulländning, fordracle majoriteten av
volapiikisterna ett enkelt, för clet praktiska livets behov
1ämpat meddelelsemedel. Denma åsiktsskillnad leclile till
en ,oundviklig konflikt mellan å ena sidain Schleyer och hans
trogna konservativa beundrari och å den anilra tle reform'
vänliga framstegsmänrnen, som ville flyga blott så högt.
yingarna kuncle bära. Det blev en striil mellan fanatislia
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känsl omänrnisk,or och sanningssö kancle lörnuf tsmänniskor, o ch
effekten blev en katastrof för volapiik. Av den miljon vo-
lapiikister som fanns 1889 återstod 20 år senare omkring
ett halvt ilussin trognl, vilka fortfarantle drömde om vola-
piiks ålcruppståndelse.
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derklass-språk, satte Cartesius intet vUirale på; han clrömde
om ett lilosofiskt språk värdigt rlen sanna filosofiens itlkare.
De första försöken att bygga språk efter aposterioriska
principer gjortles 1734 av en okäncl författare, som dolde
sig unrler pseudonymen Carpophorophilus, och 1765 av
en fransman F aiguet. Det förra utgjordes av 'ett frän
krångel, oregelbundenhcter och undantag befriat latin, det
senare utmärker sig genom en tlel hypermoderna princi-
per; t. 'ex. esperantos och idos verbändelser -as, -is, -os Jör
resp. nårvarande, förfluten och kommanile tiil, -ont- för
participet, m. IL Är 1839 utgav en tysk skolman J. Schipfer
etl på franskan grundat system. Försöken i denna rikt-
ning äro emellerticl spaxsamma under 1?00- och början
av 1800-talet. De llesta försöken tillhöra tiilen efter mit-
ten av förra århunclrarl.et och ha till största tlelen framkal-
latrs av 'v,olapiiks fiasko och ett ökat b'e h o v av ett
hjälpspråk.

Dc aposterioriska systemen kånnetccknas, som förut
nämnts, därav, att tle atla, i högre eller lågre grad, hämta
sina förebikler från ile naturliga språken. >0ch de göra
cletta icke blott i clcn meningen, att de mcd avseentlc på

ljud-, form- och satslära ansluta sig till vatl som ka.n vara
gemensamt och utrnårkantle {or rle stora kulturspråken.
Utan de hämta även till övervägande deler:r sitt ordl'örråd

"från dessa språk. Sarskilt i det senare avseendet kan
man spåra en alldeles bestärncl utu'eckling i den riktningen,
atL man söker tillgodogöra sig den skatt av ord, som är
av mera internationell art och dfu'för lätt förstås av deni,
för vilkas språk de åro gemensamma. Flerc av upphovs'
månnen till de aposterioriska system,en utgå uttryckligen
från det ;r,ntagandet, att det faktiskt existerar ett inter-
nationelll orclförråtl, som ,clet btoLt gäller alt så atl sägzr sila
ut ur d'e ,anclra språk'em . TiIl iletta ,ordförråcl hör i lråmsta
rummet en stor nnängtl tekrfska och vetenskapliga termer,
därnäst en stor mängil s. k. kultur'ord och slutlig'cn dess'
utom en massa gemensamma oralstammar'. Att clet ortllörråcl
s,om på detta sätt frarnställes, till övervägande ilelen kcrn'
mer att b,estå av romanska element, ligger i sakens natur, ef-
tersom de flesta, rav tle ovannämncla gemensarnma ortlen åro
av romansk härkomst. Tvä tred jetlelar av clet engelska
'ordförrådet äro ju av romainskt ursprung. Emellelrticl har
man även i fråga om de åposterioriska systemen först så

småning,om kommit under 4unil rneil ilenna, som man kallar
ilen, principen om maximum av internati'orralitet. Ätski1li'

LOUIS COUTUIIAT. L. L. ZÅIIIINHOIr.+ 1868. f 1914. 4 1s59. 41912.FöTulHrande.prolessor. i. filo- polsk Iiikxre, förltl i Bjelostok.soh r (,åren och setrast i Paris. guv. Grodno, Irubliceradeun_Sp.råkfilosof.- lnitiativtirgare äer pseudonr.män Doktorotill rDclökrrt.iorr pour l'.rrdop- Esperärrto 1 ä.n fiirtiopi,_lirrn d'une langrre rirxiliaire rrirrgsfullc) lg8g silt rcdan iglZlnteruationaleD ocll \':irlds- konstmera(le Lingvo jnter-
språksuniouen >Uniono p,or nacia, setlzin trenl,irnt Oipa_la lirrguo. intemacionar. 'Se- ranto. llet angifvcs tra viritkrelcrrre i Vlirldsspr.åksrrrrio- spr.åkl?illrirtrirrqen i harrs fii_ner)s tl(acleIti. llr'rirktiir. ar rlr.lsestad, sonr gav uppslaget,Progrcso. (\Varschau.)

Tanliel på elt aposlerioriskt språk är, som vi
Iörut nämnt, garnrnal. I ilct {örut omnämncla breyet av
Cartesius (1{i29) uttalar rlenne ilen meninge,n, att vem sonr
hälst sorn är litet bevanrlratl i språk skulle kLrnna ör,ersåtta,
ett främmande ,rpråk ur en ordboh; mon va,cl sont liindrirr
verrr som hälst,ltt göra detta, det är den bris[flilliga, ore-
gelbundna, av b;riket korrumperacle grammatikcn.. Dcn olägcn-
hetcn skulle er,,1lertid kunna Iått avhjälpas, oni men g j o r-
d e ctt språk, i vilket det funnes blott e t t sätf att ööja och
konstruera ord, t. ex. genom tiiläggsstav,elser före eller efter
grundorden, och att dessa stayelser infördes i ortlboken;
då skulle det inte vara så märkvårdigt om vulgåra antlar
på sex timmars tid skulle kunna tillägna sig språket så bra,
att cle med hjälp av. ordboken kunde utlrycka sina tankar
på cletsamma. Men ett språk för >vulgära anaiar), ett un-
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ga system ha tidigare byggt på en s. k. språkbas av rent
latinskt ursprung eller inskrånkt sig till att begagna ett
av de leyanale språken som såtlan. Det är tydligt, att i
samma mån en verklig internationell språkbas väljes, i
samma mån blir även språket lättlärt. Och man har allt
mer och mer kommit till insikt om att 1ätt1ärdhe-
ten är ett infernationellt hjälpspråks förnämsta ciygd cl-
ler, såsom prof. Jespersen uttrycker saken, att huvurlprin.
cipen f ör bililan'dre av ett internationellt hjälpspråk är
att på varje punkt väl ja,clet, som f aller sig
1ättast för det största möjliga antal män-
n i s k o.r. Därför har man också i fråga om ljud-, form.
och satslära sökt genomföra clen högsta grad av regelbunden-
het, på samma gång man inskränkt ljuden ,och orrlens böj-
ninrgsdormer till ett minimum. Man kan därför säga, att
man alit mer och mer samlat'sig ,omkring och försökt genom-
föra ,cle båda principerna: internationalitet i fråga om ord-
förråtl 'och untlantagslöshet och enkelhet i fråga om gramma-
tiken. (Dr. B. J:son Bergqvist: r\rärkisspråkstanken, dess
utveckling och närvarancle stånclpunkt>).

Efter volapiik har ett femtiotal aposterioriska,sysbem
sett dagen. Av dessa är ido det enrla som åstadkommits
geinom interrnatiom,elit samarhete av fackmän; alla de övriga
åiro frukter av 'enskitrda pcrsoners stuclier i våirldsspråks-
filologi. För att läsaren må kunira bilcla sig en un,gefärlig
föreställning om tle rnodernaste aposterioriska systemens
>utse,end.e>, lämn,a vi här en ör-ersåttning till ett tiotal av
d,em av följande me'nilg: I mina yngre ilagar kiinde jag
månniskor som vioro lika garnJ,a då som jag är nu.

Reform-Neutral: In mie prim annui i cognos-
sav homi, queli avav al,or tant annui, quant i av nu.

Interlingua: In nreo primo annos, me hah,e cog-
niito 'de homines, que habeba, in illo tempore, etate que me
habe hodie.

A u I i: En mu undsim annus me conossei homes, rluel
havei alor li ,etä, quel yo han hodie.

R o m a n a l: En mi primi annes yo cognit,rn homos
qui haban alor I'eve, quel yo han hodie.

O m n e z: In rne prim anus, mi konosi homes, qui
evi alor tam quam mi eva hodi.

Perfekt: In meo primo anns, eo novi homs, qvi
habeba tunca aetat, qv,e ero habe nunc.

Esperanto: Dum miaj unuaj jaroj me konis ho.
mojn, kiuj tiam havis la agh'o,n, kiun mi havas hodiau.
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E u r o p a I: ln mei unti vive-annes i konit hornes, vi

havit dan de oltlitee, vi i havan ]roit.
Kosmopolito: En mies unesman ya'ron mi ko-

nocis homoni quin tend'e havis la evo, i qui mi havas

nun.
I il o: En mea um.esma 1'ari me konocis homi, qui

esis lore tam olda kam me esas nun.

Ir

ill

Avledningssystemet i lDO.

Schematiskt framställt av professor L. uon PfaundLer, Gnz"

trörlilnring: Su{fix som bilda substantiv ha for-

nren av blornmä; acljektiv: knoppar; verb:'blad' Gre-

narn,a växa ut antingon fråm nominal- eller verbr'ote'n eller

från båcla. Blommorna meil foderblail år'o blancl'ade (subst',

aclj., verb). Blommor, blad, knoppar' som beteckna när-

lesiat to,to begrepp, äro ortlnadc i grupper. Netlerst äro de

Jörnåmsia prefixenr saml de som prefix begagnatle prepo'

sitionerna. 
?

De mest kända av clessa system äro doktor Zamen-

hofs Esperanto av l-88? och d.e av den internationella
>Delegatiionen lör antagandet av ett internati'onellt hjälp-

språki> år 1908 offentiiggjorda och uniler cle-följande sex

åren ytteriigare flörbättrade formen därav: Ido' Likheten

melJan dessa båda språk är så st'or, att den som lfut esperar]-
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t,o även förstår ido i både tal och skrift. llel är huvutl_s.alliggn i fråga om språkutu"ckii',.gun ,o_ å-skådningarna gå i sär, i,l"t .rp..orrtistenra" betrakta sitthonstspråk soLrn ell levande 

"utorproaof.-t, 

t 
*o* utveck_lar sig siålv >liksorn na;turspråken>, unJLr"ilet itiisternaause_ att konstspråket är .e,n konstproilukt, som måste ut_vecklas rationellt a.v ansvariga facniral'' ärn det skallkunna användas som ett prakiiskt oct osuif.iigt precisions-in,strument för tanken.

Världsspråkets trehuntlraåriga hisioria är en historiaom hnr månniskoanden strävat o.f, 
"rfr.lrf-genom försökefter försök föra tt 1ösa eur ,fråga, vars lös,n.ing stått Jör

l:::19:l minn.iskosjätrr som pn av mJnsklighetens sförsravrlgarnrnqar. VJrldssnråksiderr hrr så djupä röttpr i derrrrulida mänsririqlrolcns moran[ork.riga mcdJersebehov och ]rrrså' mycket lockande ocrr tiildraga',ncr. 
-li." 

-ä"irhovännen,att varken yttre rnotstånd eltei i";. 
-;;r;;;rtricler 

skolaförmå att döcta cien. Stiindigt .f."fr'å." ;åilä; art s,tå somett 'ojävigf vittnesbörtl därod, att ,u" uffl 
^än"kligt språketär det mest mänskliga>.
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Huru skall jag taga bort fläckenl
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PostsParbanken

emottager, under garanti ao stqten och emot gottgörande av ränla' p-enningar
iiii }aårit"i"o. i4edlen kunna insättas, uppsägas och uttagas vid alla post-
iå"t.r o.fr & fl".ru poststalioner i riket, bch detr utfärdade notboken kan

";;ilå"; 
io. dessa andåmål vid vilken som helst av iftägavarandc postanstalter'

Minsta belopp, som pä en gång må insätras, är en krona, mcn sparmärk€n
älias tör io öre stycket.

Srnält-
p ur rkt
Grader

i celsius
Ärnnen

Koft-
punkt

Grader
Celcius

625
425
328
44

1000*1
1472
714

7700
1100
62.5

1 0lt2

Natrium
Nichel
Platina
Silver
Srnör
Stearin

(-lius)
st{rl .

Svavel.
'falg
ll'cnn. 

"Yax, gult .
Vismut
Zink

110
:J16

157

95 li Äl.lio6ot
tr701r I ntr' .
rz75 ll Erär908 ll Kolsvra3r ll Kvicirsitv""

ll Lult10 ll Salttut ..
3oo-1{o{,1 l(onc.

I 15 I Svavel33 il 
.l'erpentin_

2:J2 l1 olla .05 75
269 I

418 11

78.4
1500
349
-78356'7
--190

-39 .1

400
1000

, Knop är e, måa på d, 
r(nop'

rarryg.hai. b"i å.",ir"aäl ;iå",*"l"ilfl;_;"I;i"lr;".i:ä,i f i,[iä.j ffT^:,Jredan betyder siöuil i linmen. ,.ttt ,artyg, som går med.en hasfish€t av t. e;,r S -knop, kan således tilltvep
;+#il];,;i","r1.tiiå:::,å?i1q,;i_j,irl.iil;j:*r:,;":_*,:r*ii
är siömilen r bågminul u, ."r:!r\:.?.\."lska 

milen är + bågminutei av"eftoator'n',

ni*,;;iru,i:li'räi'rT #.",''{"liii;liy"'uliifJ..,,i'i,""^o;,,1å H";"ltll;
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S imning.

_ Av de över 1,000 månniskor, vilka åriigen clrunkna ivårt 1and, ,äro de flesta ej simkunniga. Det är särskilt klirna_tet i. -vårt land, som lägger stora hiarder i vägen för sim-kunnighetens utbredanile,- i clet att tilHälle,n lill simbaltii det fria blott finnes under några få rnånader av året.
. En metod, vilken gör det 1ätt för en var att själv lärasig simma, oebroende av årstidcri och tillgången till bad idet fria, är den s. k. torrsimningeni öenom att in-

öva simrörelscrna på land är det nämtigenr möjligt att kunna
simma eftcr endast några {å övtingai i vattnet. Neilan_
stående 

_torrsimningsövningar gåIla det vanligasl förekom_
mande_ simsätlet, nämligen bröstsim,ning. IIed rittryckct >sim_
tag> förstås en av antingo" u.-urro eller benen utförd
simrörelse (delad i tre tempo), vilken börjas och avslutasvid den en gång angivna utgångsställningen. Först böra
armsimtagen 'och. bensimtagen övas var fö-r sig, seilan ge-
nr,ensamt.

ffäff
. :_

Fig. 1. Irig. 2. tig. 3.

. . Arnisirnni;ng: Inlag utgårrigsställning netl arnarna tratnåf_sträckta ,och flatsidorna av händerJa väncia nedåt sarntfingrarna tillsanrrnans (fig. 1). )Ett!) tOr arÅr,na utåt ochyrlcr darunder otn händernr, så alt Lillfingrarna kommauppåt (fig.2); >tvål) böj annar:na så, att hä'nrierna kornmaframför bröstet, rned flätsidorna 
"ara" ""aåt och fing-
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rarna framåt (fig. 3); och >t r e!> stråck armarnå rakt fram
(se fig. 1). Övningen fortsättes dårpå metl, att armarna föras

iångsi-t'utåt, mön böjas och sträckas hastigare, allt i en

fort"iOpanrde rörelse, men med några sekunders uppehåIl i ut-

gångsstål1ningen.' 
Bensimnirng: Intag utgångsställning, Iigganale framstupa

över en bänk eller dylikb, med benen stråckta och till'
sammåns, samt tag stöd mcil händerna mol marken eller
golvet (fig. 4). llEttll> böj benen, med knäna. åtskilda och

hälurnu tliilsammans, vristerna e j stråckta (tig. 5); >två !>

stråck benen åt sidorna (fig. 6); och >trel> för benen, f'ori-

farande sträckta, tillsammans (se fig. 4). Böj benen lång-

samt, sträck dem och tör dem tillsammans hastigt och

kraftigt. Gör uppehålI vicl utgångsställningen'

ffiffiffi
Fig. 5. Fis. 6.Fig.4.

Öva armsimning ,och bensimning till dess full säkerhet

uppnås, övergå därefter till:,' 
kombineräd arm-'och bensimning : Intag utgån'gsstäIlning :

ligglframslupa över en bålk 'ell'er d1Lkt, håll armarna siräckla
trä'måt octr irenen sbråckta 'och tillsammans (Iig ?); på >e t tl>

tör armarna utåt, vrid dämnder orn hiinrd'erna (iig' 8); på

>tvål> böj armar och hen på, en gång (fig' 9) ; på >trel>
sl-råck armarna framåt och benen åt sidorna (Iig' 10); och

på ,f yra!> för bencn tillsarnmans, undcr d'et armarna fort-
iutun,io äro framåtstråckta (se fig. ?). Gör dårpå' ett kort
uppehå11. För så ut armarna igen'o. s'-v. Armövrringen uniier-

latlas, ,om en person' sittanile grensle ör'er bänkeLn, hållcr
den simma'ntl'e und'er brösiet.

Fig. 7. Fis.8,
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Fig. 9.

När tillfälle imLrådcr till simövning i vattnet, bör denna
f örs;iggå å grunt vatten, särskil t bör man alita sig f ör att
bada, där djupet ej år känt. Kan en person ej iåtta sig
uppe, efter att ha gcnomgått >tor.rsimning=en>, är iirnpligt ait
någon, gående på botten, håller honom 

"unrler 
trakan. 

"Äu..,
Iran en simkudd,e (tygptise,*fylld meil hork) användas, påvilken simning,en utf öres. Rörelserna i vattnet böra vara
lugna.

.... . IIar 
-man cn gång lärl 1bröstsiltning, är ilet jänrförelsevis

lätt att liira övriga simsätt.

AIär rnan kolnlrrer I en val(,
under.skrjdskoåkning eller annorledes, och ej har ispik eJlcr annat art draqaupp sig mcd så bör man komma ihåg ut, *on-"1,f,iii'fåirol" att med hän-derna gripa fart i iskanren och på det"särlet .ädj; ;;;- ö-eiger nimtigen ickc,l.y ben"n gljda i så fall fran ,i,a"i ;r"". n"gi"ä"riåpä.;r, tag och dödenär given. Nej' man rular ryggen mor isens k-ant ocÄ-;ri;r;r med fölrerna såart de fiyta.upp och man far-[ropp"n ;.,å;"i;å ;; ;;ili siäilning. Di fårman, o-ckså latt upp armbågarna buer iskan"ten;:h-;";;i';;, a"t'"i ,;g l;åi"att krånga sig upp.

trte största havsdjupen.
SIilla havers största uopmätta diup är q.427 m., Atlanriska oceanens

*8.14o m.. t ndiska _oceanens i,ro5 -^..'N-oå.iå;*l;,;;;iöl Arendat; 8o8 m.,Ostersiön tmel!an Landsorr och"Gorska S^riorf +ri Å1, M;j;1h;;.;";,;å;m,, Svarta havet 2,61 8 n.

ÄIdre mynt.
. Vår krona kallades förr rigsdaler riQatrynt och delades då också j roodre (sedan 3 febr.. r855). Förc r:dr mt l"gugnaa"s'riliååier riftsgalctslr:ss1,som var värd lika mvcket men_deladcs i iA'"4ti1;rr"i,-'6^.k..d-elud"l-i",orundJvcften lrs1.l. Ev lunnd qulJ var .r6,ooo r:di3z sk. banko. (En rids_daler banfto var: rr.r r:d, i,gs, "" "h. i,ii-..- ,i, it. .,g, och ett rsl å;{otrlr r51. r;g5. En riksdalcr.silvcr var z:'.r riksdaler lpccie z r:dr 1zsk. b:ko 4- r:dr r:gs). . 'lidigare O"g"gn"å., ;'i.;i;"S""å" tlen s. k. claler_r.ikninsen. Då var en dater ftoiparngil?ltfiLåpplialir',_., 6r" 4oroor_nsnt och <n sitterdater n irb'.sitoirtngnt E;-ril;;;å;t;;,". j koppar_daler. En r:dr r:gs 1således ocks.i-r f.i"""t 

""r"""qr"'r-flj l,lo rg dalerkopparmvnl o dåler silvermynr. I.vism f.oui"*. "b'"ffrn"d", 
"^ ,,o.{8 öre kopparmvnr. En kopoardaler såledcs I 4 ^urk. 

'-'Nagon gång begag_nader i minurhandeln andia b.erekningssaii seri^r'3"dater'. I sk. r:gs; enytlåt - . 16 sk. r:gs; sn slvper eller oilten , ;";";.:."""'
Allrså r ki. r i:dr r:mt , .,a.-.,gr' '."i, ,t. U,i.o rg datcr

liro,l;r.r.nr, 
6 daler si)vermynr 7z marl< : 3 ptä;";': r9z styver elter

\

Januarl ar uppkallad elr. <.7anus, den
romcrske gudcn för utgång och
,ngång.

Februari. Namnet ät hårledt av Fe-
bruo, en reningsläsl firad den r8 -
zö febr. tijj åÅinnclse av Tebruus,
en etruskisk cud.

illars. Uppkållaå efter ronerske krigs-
gu den nqrs.

April. på lat'l -4prilis av aperire,
öppna, emedan .lorden då oppnar
sjg för ärsväxten

MaJ. Namnet härledes ar .V[aja,
Merkurius' modcr.

Juni, så kallad efter gudinnan /aro.
Jull, uppkallad efter Julius Ccsar.
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Månadepnas narno.

Veol<odaEaPrlas rtarnn.

Aususti, D.nna månad helle på laiitr
ft..i s*tiri" men bcnämndcs sedan

efter kejsar'4ugustus.
Sentember. av del lalinska septem, siu'

'.-"dan den var den siundc måna-
å"" I a"" äldrc romerska kalcndern'
i ilken mdrs räknades som förstå
månaden.

0ktober, av det latinska oclo' 
^lla'zmedan den var den åltondc måna-

rien i den äldre romerska kalendern'

Novemlrer. 1! noPen, nio, den nionde
månad€n i den gamla kalendern'

Decemb€r, au decen, tio' den tionde
månaden i den [amla kalendern.

Söndag. solens dag, tyska Sonntag,
enselska Srrdau, latin Solis dies

^å än"n Domlniro (Herrens dag),
vatav franska dinanche.

Måndag, månens dag, ry. JlIontag, eng.
ilondag, lat. Luna dies, fr. lundi-

Tisdac, Tvs (Mars') dag, ty- Diens-
ta[, eni. Tuesdag, lat. -Vlarlis dies'
lr. mardi.

0nsdag, Odens (Merkurius') dag. eng.
Weånesdav, lat. flercurii dies, fr-
mercredi,-ty. .Vtittuoch veckans
mittdag.

Torsdag, Tors (J upiters) dag, ty. Don-
nersiag, eng. Thursdag, 1at. Joais
dies, Ir. jeudi.

Fredag. Friggs {Venus') dag. ly. Frci-
lag. eng. Tridag,lat. Teneris tlies,
fr" oendredi.

Lördag, fornsv. logardag ( baddag)
t^t. Sdlurni dies, eng, Solurdag:
lat. äv. Sabbati dies, tzrat fr. sa-
medi och t!. Sqnstag.

Olika slaEs

Judarna räkna sin tid frän världens
skapelse, som de förlägga till den 7
oktobcr tTbl f. kr. Deras år, som
börjar första nymånen eftet höstdags-
jämnjngen år ett månär pä 353, 354
eller z1< dagar. Skottären ha 383,
184 ellcr 385 dagar. Nyärsdaqen in-
träffar tidigast 6 september senast 5
oktober,

Muhamedaflernas tideräkning har sin
utgångspunkt frän Muhaneds flYkt
ftån Mekka till Medina (t6 iuli 6zz
e. kr.). Deras år är ett frilt måncår
pä ts4 dagar indclat i mänader mcd

Veckans indelning i siu dagar, da-
gens i timmar och timmens i minuler
öch sckunder är babyloniernas upp-
finninq. Våra namn På veckodagarna
leda äckså silt ursprung från dem.
De unnkallade nämliscn veckans da-
gur 

"fii. 
de usiu vand'rande himmels-

liusen"; när grekerna och romarne
frän Babylonien mottogo siudagsvcc-
kan, överflytlade de sina gudanamn
på himlakropparna till veckodagarna.
öch när väri qermanska förfäder av
romarne lånade seden att benämna
veckans dagar med gudanamn, an-
vände de dem av sina egna, som syn-
tcs dem motsvara de romerska, Nå-
gon germansk gud, som molsvaråde
Saturnus, fanns icke, vadan detla
namn bibehölts av holländare och
engelsmän men hos våra förfädet er-
saties med ordet lögardag (- bad-
daq). Ljksom hos israeliterna var i
Babylon en av veckans dagar rilo-
dug.

tideräkning.
omväxlande z9 och 3o dagat, I en
cykel av 3o år tillforas , r skott-
dagar.

Den grekisk tat0lske kyrf,an använJer
ännu den iulianska kalendern (gamla
stilen) varav komrner att deras år be-
räknas nägot för stora (165rl+ dygn
i stället för ibj,!{2i1. Den julianska
kalenderns ditei;ng har däitör'kom-
mit att ligga ett stycke efter den
gregorianska. Då vi ha r4 januari,
ha dc grekisk-katolska folken sin
nyåtsdag. Och så småningom kontma
vr'alltmer först.
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Vad
Nedanstående tabell visar, hur mycket man tjänar untle

hur stor timlönen blir vid viss veck.oinkomst. Med 47 öre
25:85. Är vcckan 58 timmar lång och inhomsten kr. 26: 10 bli
nen från 30-60 öre.

tjänar ja pr dag och vecka?
48-60 timmars arbetsvecha med 30-60 öre i timlön' liksom och

timman t. ex. tjånar man på en 55 timmars arbetsvecka kr'

timlönen 45 öre, o. s' v' Översta sifferraden betecknar timlö-
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Musik.

+-
6 

: O,tUorr- eller g-klav, 9 : hor- eller ,f-klav,- # = Ao6

framför en not höjer clenna etf hallt tonsteg, x = duböe/bors,
helt tonsteg, V = le tramlor en not sanker dJnna ett halft ton-
.reS. I - åttrsti/lninosrtr/,.rn, o *helnor. P:hall-not. lr-
f;ärncielsnot, fl = årtond.lsnot,, - sexrondelsnor, 

A ='uo,,o-
tvåendelsnot, 

-: heltekts-' E= hal[rakrs-, ] = fjärndels,,

Y = åttondels-, { = ,.*ton.l"tr-, J= trertiorvåendelspå's, . -
luhlt/ e{ter en not förläng.. a.nnJ lill dess halfva värde.

Irianots eller orgelns klauialur;

"," i || i Ill i ||i lll J ","L-l I L l_l l_l_l _l_; LLl 
u s v

,i_q.*å_,. ltn $a
r{ J ; r".-== i;';'-}-ä'i=l; ! n.a it -- -oktav 

->rSAala kallas tonerna i följd efter hvarandra (uppåt_, nedåt-.
gående). Atåord kallas ffera på en gång anslagna samstäm-

nrande roner,,. "-. ffi : Tt.itl &, ,^?0"t"'
v-g:t 

ltt?/. 
+tri i' 3a' f ellcr E

T-'I= lottttrrrht 
4 -- repris- eller omlag.nings_tecken, da ca15o,.

da capo al fne (eller c{a/ segno) = omtagning af stycket till clet
af ordet i6ne (eller från gå) utnrärkra stailet. a : fermat öfver
en not beteckDar, att tonen skali hållas ut längre än tuad_9g!s3s
egeatliga värde angifver båge mellat samma noter ?=*
betecknar, art tonen uran afbrott hålies ut, äfven för dk-ltdden senare noten angifver; betecknar äfven vid frasering legalo
(bu ndet).

Jorden.
Jordens kubikinnehåll et .t,o1t,84,r-3tg,4oo kbm. Dess ytinnehåll ariog,9so,jt4 kvkm. och dess omkrcrs ";å iti"rc* noåio,rOS"^"a"..

\

l-"luru j arrnar och ben arbeta.
Av d:r Alexander Lipscltåtz. (Bonn.)

Vi vilja veta huru arm och ben utföra sitt arbete.
Mångear invänder utan tvivel att ciet är ju oerhört enkelt:
man behöver endast kasta en blick på dessa kroppens
verktyg för att iLnse det. l\{etl armen utföra vi olilta hand-
arbeten och med benen stå och gå vi. Mem r'årt vetande i
ileinna sak är zinnu olullstäntligt. Vi måste för alt nä en
djupare känneclom om armens och benets arbete lära rrss
kånnra deras byggnad.

Därvicl låna vi vårt vetancle frånr den vete,nskap
s,om kallas anatomi : >söndertlelningskonst>, emedan läkarna
ii.r'o tvungna att stycka och sönderdela lik för att komma
unclerfunti metl människokroppens byggnad. Anafomin lär oss
att benskelettet ger stailga åt kroppen. Benen äro det fasta
stöclet för armar 'och b,en ,och bilda rdärjämte e,tt star:kt skydcls"
hölje för hjärnan och för bröst- och bukh.ålorna.

Armen består av måarga ben, överarmbrenet, d,e två
underarmbenen 'och hanile,ns talrika b,en. Benen äro i,håliga,
och de ben, som ha en långsträckt, form, äro ihåliga
stavar liksom bamburöret. Ben,en i lederna kunna till en
viss gracl röra sig mot varantlra. De ytor, där benen.
griinsa till och röra sig mot varandra, åro överclragna.
meci ,en mjuk och eiastisk broskvävnad (fig. 3 R.)
Härigenom mildras stötens kraft om benens berörings-
punkter stöta hårt samman. Ändarna av de mot var-
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oljån, vaxmecl vi förur=inska slitningen
clelar o. s. v.

i gå,rr.giiirn, masLin

Fig. 1.

Mtinrtislcosltelett-
Fig. 2.

Nerosgslenlel. I huvudet ser mån hjärnan
och dess fortsåttning nedåt, den tjoclia
r)ggnrårg€u. Från tlessa ulgå rrerver tili
kroppens alla delar. På detta siitt ltpp-
råtthålles förbindelse mellan alla krbi2,
pens organ och det centrala nervsystemCt.

Il.

På vilket sätt tillgår clä benens förskjutning mot vår

and.ra i Med tilihjä]p av musklerna' Vi skola föresiälltt

oss att mellan över- och un&erarmen två slarka band'

ett å varalera siclan, äro flätacle, såsom fig' 3 utvisar' Låtor

oss antaga aib det ena av dessa banil, exempelvis del

äu1.,- fotiottut. Dårig'en'om tvingas ,underarmen 
att för'

shiula siq moL överrrmcn' med andra o-rd urxderarmel '

i,älätl öa1r."ti"" etåt bandet drages un'leraxmen nedåt' I

förla fallet böjes arm'en, i det senare sträckes den' Rollerl

r" Ayiif,t bull,l utfora musklerna i vår kropp' I bil'd

4 u.*'*u" i stäl.tet för ett b:rnd en muskel spånd mcllalr

över- ,och un'ilerarmens ben. Förkortas musk'eln böjes un-

d"rurrnrrr. Men 'då uppstår frågan: huru förkortas musk'

i;;.' i sjålva. verkef göra det-det 
"lqt<e.r19n 

vttre, anleil'

rf"ä. n" iyau itrlp*ottJt, to- ulgä från hjåirnan och rygg'

;;;t. Jag >vill> hÖja min underarm, betytler intet annat

4", ttt laigs en lrån hjärnanl till muskeln gäencle nerv en

ne,iattning f"rån hlarnatt utgår, att'^rnu,skeln skall tlraga ihop

;ts. 
"-H;" 

Jetta' försiggåi framgår raSt 11 följande-. jäm'

iå?"fr". Låtom 'oss törJstäIla osi ett slutet krutfa"t' till vil'

t..ttuo"*'enstubintråd.omvitändapåstubintrådell
i den fria 'åndan, expioclerar krutet inom kort' Vid stu'

bintråd.r'trfriaåi,ndamåstevitånka'oss-hjärnan'strrbin'
iräå." a. n,erven och trutet år musketrn. Denna jämfö'else

it å".t" m'er berättigatl sorn allI iiv, Iika vål som "'''i]"

;;"r;"il n*' {otntatttltg av levand'e substans' För}'ån"

iiing"o uu substansen i'våt hlatna, :,oT .:tgö* vår >v'lja>'

+.råtuntu, sig utefter nrerven," s'om förbrånn'es likt stubin'

itåää ..rt 1i?aså bringar 'en ilel av muskelvävnaclen i för'

Uran"i'ngttiff*te"a. Likiom vicl krutets antiindning kra{t ul'

oulnuaJ, och 'arbete utfördes (fatets sönclersplittrande)' in'

ttaffar samma sak tlå muskelvävna'len antändes: det ar'

bete som i vårt exempel (fig 4) utföres är hö1'anilet- av

onduror]nu* och 'samtidigt tie.-nbörcla, som handen uplbär'
andra ledandc benen äro överclragna meil en tunn hucl
eller kapsel (fig.3 K.), som sluter sig kring en urhålk-
nilg, som uppstår mellan benens ändpunl<ter o.h de dem o--
givande broskvävnarlerna. Denna hålighet kallas ledhålan.
Ledkaps,eln avsöndrar en klibbig vätska, den s. k. led-
smörjan, som har till uppgift att förhindra slitningen av b,e-
rrens broskytor. I{zirvid spelar ledsmörjan samma roli som

III.

Genom atl muskeln sammanclrager sig iyft'es den börda

som vilar på 'handen (lig' +)' Arbe;te utföres'
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Yid. utförande av arbete kommer clet icke an clärpåatt arbete överhuvudtaget utföres, utan fastmer alt just det
be.s[ii.rnda arbete blir gjort som vi behöva. En årngmaskin harvärde för oss endast i ilen mån vi kunna anr,ätrda den_
samma för noga bestämd,a och olikarlacle ändarnål. Vi leria
ångrnaskiinernas kra.ft me,clelst remmar till olika naskiner,',]l* 

'rt 
åins ätta en- Lryckpress, än en cirkelsåg i gång. !.örrtt uppnå olika arbetsresultat låta vi de hä'vstäirgei, ochlrjul maskinerna bes[å av utföra ojika rörelser. Vår arrnjämte handen är en dylik maskin, som består av synncrligen

rnånga hävstänger - cl,e sjrskiltla benen _ och vilka sii.ttasi rörelse av handenrs och arrnens många muskler. I vår figulzl ha vi bortlåmniit alla muskler, så.-når sorn på en, för alt
åskådliggöra muslielins arbcte överhuvucltaget. Iletralita vi
emeliertid en arm med alla dess muskler (fig. 6 o. ?) hunna
v i se al.L de älo synrerlig-en många. " De verka påårmens och handc,ns rninga ben, liksonr remrnarna {r,ånen ångmaskin på en ,speciaimaskins clrivhjul; cle tvinga
iylyn att röra sig i otiki rikrningar och fiaÅia.lta just dir_
rgenom armens, handens och 1ingrarnas olika rörelåer. Viclvarje arb,ete vi ulföra merl bånderna, t.,o. m. rlct allrq enk-iastc, äro flera muskler i verksamitet, ån samarbcta cle,än avlösa de varandra, än rn,oLverka de varancira.

- Huru noggrannt excmpolvis handens tairika mush]er
nråste sanarbet:r ellcr av.lösa va.ranrl.ra, kan man tyclligtIi)reställa sig, om man iakftager .r, si,orrl *pelar pior.ä.

0u.
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Därviil än'dras ra samtidigt, alt
fingrarnas läge n draga sig 

^.sa'm-
-ai'gu gangär fl l-i n *?'' .sete$3s
i,'',ori {oiloplet \=\ l*t /=l måste våt hirlr-

av några 1å se. n \-\ l<l /-/ n& medverkrr

liun,tlei. Man l,\ f1 I t /--t vicl varje rörel-
karr härviillag \Ä I V h/ I n se som utföres'
iakttaga .y'nu":- k$,ffiffiffi / / om hjrrnan 

-e1-ligen iivliga, m$ffiffilW,r/ ler rvggratlel
rön dock ;; N\t\i![ffiii#t/ står uniler På

ga olclnaile rö- Wil'ffi vetkart at' nå-

ielser hos ling- N\'::'% gon sjukcl;m,
rrrna. Yjäzq,/ som så ofla är

vi 1ra. re- [ " f 'tatlct, blir ]ran-

dan setl att dens oclr ar
mens arbete Li

KU

Fig. 3.
)[orlell tu ortltbtiqslpLJpn: lt\'. -ii\ emr1n. K\'. j' rrnricrairu, li.

--- iedbroslt. K. - letlkrrpscl,
Ii).. -. ..arnrbågcrrs rrtsprl{rrg,\S. - .böjrnrrskoi, AS. - dtråck.
DrusireI.

Irig. 4.
XIodelL ao öoet'ot.trlen: undcr.ar-

rrr,'n oclr lrarrden. (). - aivcr-
arrrrett, -Y. - undcrarrnen, H.
- handen, E. --:rrr1båge1,lI. -- musliel, Sr. - muskälni
övre sena, Sr. - rnuskelns un-
dre sena, I-. - börda i hauden,

hjirrran. Llir- Fig. i. ':'-'
ii"rårr nervcr ut- IIanrt ttte,r',,',i,'",ir'rr. ''r 

ser 9:]:1:- 
ut 

l,:--t:
[a l,iLl alla ilcra smi valandrrt lior- ltlerlilrr rr.rdt

Lorr.r.t. ser iiil,:'^". "J,li;]',1"j;u..f;ili# rnuskl.r icke

clcss:L anlednng ;iiä;;.""'":";i'i'il;i;ä? ;it: 1ängre rlirigcr't's

oti-*o,"*uiraru] ieis'u unpstå. De prl bil- rcgelriiLt. Ocliså

ra siE. N u ciLr- ,,,.,,"J,]'*;i'l'il'Xt"';'XX'ä: 1örckt mrnor det

L,:t ii,, att ior- i"trria rlr,sliiär,5nrnjämle l. cr. blarrrl må-

;; ';;, d"" ;;,. li:l,.,til" u,lN"fllxl:,,:"1?l rnr rrh' r.are arl

lruSkell än den hrndcns och lingrtrrnas Clen nerv, SOnl

anrlra. eller fle' r)cn' fönbinder rygg-

raclen' rned musklerina i atmen och handen, blir sjuk' I
detta fal1 kan n,aturligtvi's intet arbete ufföras,'emeclan
musklerna e,ndast clå samrnanclraga sig, dä befallning här'

orn utgår f'rån h järnan. Är nu em'eliertiil ncrven s juk,

ar fOrbincleiseo -"Ilo,t hjärnan och ryggraden och armens

muskler upphåvd.

Ännu en inrättning hos armen måste vi ägna vår upp-

nrärksamhet, en inråttning, som är av största betydelse

{ör armens riktiga arbete. På vår bilcl 3 se vi vici arm-

bågen ett bakåt riktat utsprång av undcrarmen (KY)' Nu

taika vi oss at[ muskeln tlrager ihop sig' Snari s]år ut-

språnget emot överarmein 'och untlerarmen hinrlras att röra

sig lilrgre bakåt. Såilana hinilcr åiro nöclväniliga vid alia

mäskinå, för att sätta en gräns {ör varje- rörelse' Armens

rörels'er hiodtt* icke blott genom detta hinder, utan ock-

så gen,om musklerna sjålva, och ytterligare genom rikliga

band, som gå från ben tili beq..
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Det arb'ete som ben,et utlör iir icke lika mångsidigt, s,orn
armens ,och håndens. Det är endast några få uppgif ter
våra ben ha att utföra: stå, gå,och springa. Vid. yt-
ligt betraktanrle s.er clet ut som om vi viil ståenciet icke
skulie utföra något egentligt arbele. Men clet är oriktigt.
Ståendet är ju som va.r 'och en vet viila mötlosammme än
att gå 'och tröttar fortare än rietta. Vilket arbete uttöra
då våra ben, då vi stå?

Vårt ben utgöres icke ar' en styv stav, utan är san-
manLsatt av olika ;d,elar: lårbenel, underbenet ,och loten.
Dessa clelar kunna röra sig m,ot varandra i knå- och fot-
led,erna. Bålerr vilar icke heller f ast på benet utan är
detta rörligL mot bålen i höltleden (se fig. 1). Uncler så-
clanra 'omstänciigheter är det klart, att vår kropp icke utan
v'idare kan stå. Och i självra verket störtar vår kroop till
marken ,om vi förlora medveLantlet. Falla,nilet är ju det
påtagligaste tecknet på vanmakt. Vanmakten har till töljcl
att vi falla omkull, encila.n vår hjärna icke längre kan
go befallning åt r'årzr benmusklcr att hålla sig spänc1a.
Och vidare fotl,ederr. Vi skulle ofelbart falla frarnåt, om vi
icke kuncl'e hålla fotleden styv. Dcttn ombesörjes ar. de
två kraftiga >tvillingsmusklern,a>, som me,tl sin starka se-
na, den s. k. >akillessenan) umsluter hälen. I knävec-
ket skulle vi falla bakåt om icke detta förhindrad,es av
en råcka muskler, som förbinda lårbenet med underbenet,
(raka lårmuskeln, fig. 6). I höftl,erlen skulle vi fallzr. fram-
åt om ej säbets muskler hölle kroppen bakåt. Också hr.r-
vudet håll,es upprätt av särskilda muskler f ör att icke
falla framåt eller bakåt. Sålunda är det en hel räcka
av muskler, som måste samverka for att kroppcn skall
kunna hållas i upprätt stäl1ning. Och vid iångvarigt stå-
ende bli clessa muskler trötta. r

Allt slags stående är emellertid icke lika ansträngande.
Så t. ex. är det mycket svårt att stå på ett ben eller
tåspetsarna. Också,är clet som känt. iättare ,att stå om lötter-
na är'o ,skil,cla från var;anilra än om cle äro slutna tätt ti1l
varanclra. Detta hommer sig därav att en kropp står desto
stadigaro ju störr,e dess understödsvta är. Vilja vi stå riktigt
säkert, ,om d'et t. iex. gåll'er att lyfta en tung börda eller mecl
håinderna stödja oss mot ett fast föremål, ställa vi fötterna
så langt från varanclra, s,on moöjligt, emealan dårigenom hela
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den yta, som ligger nnellan fötterna blir understödsyta för vår
kropp.

Också vi'd sittandet utföra våra muskller arbete' Orn

vi sitta på en båink utan rvggstöd måste vi meal musklerna
tillhjälp hirtla bålern ,och huvudeL uppråtta. På en bänk
mecl rvggstöcl behöva vi endast hå1la huvuclet upprått rned

motsvarånde muskelarbete. Dår{ör tröttas vi också r'ida
mindre i det senare fallet, emeitan de muskler, som hålla
bålen upprätt, därvid befinna sig i vila. t\tL vårt iruvucl
i s1åili-a verket genom musidernas verksamh3t rnå,ste hålla's

urprått. se vi clårav, att ilet under sönln i sittande ståil-
ning, varvid hjzirna och muskler r-ila, falier framåt-

Fuilstänclig vilå hos musklerna inträcler endast i ctL lall:
lig g anclc t. Och äv'en detta cndast orn mall ligger {ritt och

obehindrat. Om man på grund av ringa utrymme fu tvungen
alt clraga ihop benear, ligga på ena sidan ell'er rlylikt"
itrtråder naturligtvis icke fullständig vila, även 'cm hjärnan
icke arbetar. Den robekväma ställning, kroppeLn i.ntar, tvingarr

vtissa muskelgruppcr till arbete 'och hål1cr cle m spånda

untler hela den tiil sömnen i dc;tta fa1l varar' Ilet är

tlärför mycket vilttigt att bådden är tillråckligt 1ång och

bre'd, att var och en har egen bäild, ocli alt den år så

bekvänr att man i fullkomlig ro kan vila ut i d'err.

V.

Vi ha sett att vi vi'd ståenclet utföra rnuskelarbe't'e

emedan höIt-, knä' och foUederna clärvid hållas styva'
Dc rörliga leder som vicl stående lörbliva styva, äro

emellertid. en viktig förutsättning för benets övriga funh-

ti,oner, gåendet, springantlet och hoppanilet.
Vid gåendct arbeta talrika muskler i vardera benet.

Och båila henren samarb'eta så att kroppen i ett visst moment

kommer att vila på emdast ena beneb - och detta moment

begagna vi att kasta det fria benet framät och därigenorr
Irg:r ut stegot.- 

Springandot skiljer sig från gången dårigenorn, att då

det ,ena h,enet, t. ex. det högra, sättes till marken, clär ste-

get börjar, kroppen mecl far[ slungas upp från marken och

rlärvid ett ögorrblick innan ännu det analra benet nått rnark'en,

fritt svävar i lyften. I(roppen blir så att säga, tlå benet

stöter 'densamnta från marken, kastad genom luften. Det

fria svävantlet gen'om iuf ten råcker naturligtvis blott 'ett
r$oment, ungefår 1/10 sekund. 0m vi med titlh j:iJp av

h



-122-
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högra benet sprun'git upp fi.ån markcn, så f alla vi, ef t,er
att ha svåvat i luften, ned på det vänstra, o. s. v.

Någoi längre åi'n viil löpning sviivar vår kropp i Iuf-
ten tlå vi hoppa. [l[en annars ski]ier sic denna art av
rörelse iclie väsen.tligt 1rån springandet.

Vi vilja emeliertid ickc blotl svå\'a i luften för ett
kort mornent, liksom då vi springa r:ller )roppa. Vi vil ja
{lyga soni fåglarna .i luften.. Eth förerniLl kan emellcrtid
erndesL då sväva i luften, niir det uppbårcs av (lensatnma.
Dotta är t. ex. fallet med en ballong f.ylld merl vätgas
cller lvsgas, emcdan den iir 1ättarc lin hiItcn. En rrrerl
vätgas fy1ld ballong är tio gånger liittaro än orn clen yolt:
IyIld med luit. tllen fågeln iir tyngre ån luftcn och utan
vingar f:rller dcn ti1l marken. Den lian llvga btott om
den arbetar med sina vingar. Genom dc upprepade ving-
slagerr crhåller fågeln på såLl och vis en stödjepunkt i
luften likson vi på jorden. Och fr'ån dcnna stödjcpunkt
tar den sats och utför sina 1ånsa spräng. Fågeln aiir hiirvicl
allrlcles clet sarnma sorn vi, då vi s i m m a. Ccnorrr rredåtrik-
tade rörelsel av händerna mot y:rttnet iriilla vi oss sviivanile
i 'r,'allnct. IJtan dessa rörclser skullc vi sjunka, ernetlan vår
kropp är tyngre än. r''aLtnet. Liksom dct vid rcdal i:.r lörmånligt
atf ha breda åror åt c1et. oclrså fiir fågeln viktigt all ha
äniiamålsenligt lormacle vingar. Dcssa ij,ro ju att likna vid
lu{lens åror. Men för atL ,clc skola kunna slå kraltiga slag
moI luften. måste de var:;r utmstade tned starka mr:skler,
som såtta dcm i gång. Flygrnusklernas samrnanlagda vilit
utgör en fjärdedel, ofta. en tredjedel av fåglarnas hela
kroppsvikt. Människan måste, om hon, l:ihsom i rlcn bc-
kanta greki,ska sagan, viile flyga, till fijljd av sin stora
tyngd. ha yingar, soni mätte 5 till 12 kvadratmeter. lled
ogna krafter skulle hon icke ens förmå rijra så stora
vingar. Människan å1r sålunila på förhand hrlnvisad till flyg-
apparater, där urotorer ersåltii. hcnnes liristancle kraftel.

vt.

Var och en vet iitt rnirn yid artsträltgande arbete eller
långvarigt gående ellel stående blir trött. Vad är då
tröttheten? Liksom ångmaskinens arbete är beroencle av
förbränningen av kol och veal, så beror muslielarb,etct på
Iörbränningen ?lv nrLrskelvär.narlen. Då muslieln arbetar för-
brånnes ,rless vävnad, och slagg bildas i clensamma. Men
blodet tilllör muskeln ny näring, s,om ersätter vad som

-=_--- lnre lårmuskcln

- 
Knäskålen._- VådbeDsnluskeln

Främre skenllensmrskeltr

Skenbenet

rrrns/tler sedda fråtr
narnngivrra.)

fr(.ntsidatT
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(De viktigaste angivna.)
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förbrukats vid. förbränningen och muskeln återfår sin spån-

stighet. NIen om ma.rn arbetar mycket strängt, måktax icke
blodet tillföra musklerna ny näring i tillräckliga mängder,
musklerna förslappas, och muskelarbetet avstannar liksom
ångmaskinen i sin gång om de{n icke matas med förbriin-
ningsmaterial i tillräckliga mängder. Vi bli trötta och ut-

Iöra mindre arbete och bli slutligen alldeles oförmögna till
arbete. Vi måste då vila oss, för att blodet under ticlem

skall hinna tillföra musklorna ny näring i siäliet för den
vicL förbräniningen förblukade, varvid. förslappningen eft'er-

liantl försviurner. Om vår vila icke varat tillräckligt liinge
förmå vi icke utföra lika mycket arbete, som om vi blivit
fullständigt utvilade. Vid otillräcklig vila kun'na vi icke
fyila rle anspråk vårt arbete pålägger oss. Orsaken tiil
rnänga olyckor i järnvägstrafiken, gruvor och fabriker står
att söka just i ilenna omständighet,. Det arbetas f ör
länge eller metl allt lör korta raster, och ju rner clagen

li.der mot sitt slut minskas arbetarnas arbetsförmåga, deras
arbete blir bristfåilligt, och antalet, 'olycksfall blir enligt vacl

statiistiken utvisar större untler eftermitldagstimmarna. I
synnerhet böra vi besinna att viil v,arje muskeiarbete hjii"rnan
och ryggraden meclverka, och följaktligen i likhet mecl musk'
lerna förtröttas. Men blir ilen del av hj;irnan, som be-

stämmer musklernas verksamhet trött, följer härav att
hjärnan i sin helhet förtröttas. Ty om slagget från en
tröttad del av hjårnan månger sig in i blodet, stör det
innan det i urinen eller den utandacle luften avlägsnas
ur kroppen också de delar av hjåirnan, som alls icke varit
i verksamhet. Också tlet slagg, som från musklerna
kommer in i blodet verkar störande på hjärnr''erksamheten.
Därav kommer tlet sig att vi efter ansträngande muskel-
arbete bli ouppmärksamma ,och oförmögna till andligt
arbete.

All störing, som iunder da'gens lopp till {öljd av an-

stränganile arbeite och ,otillräcklig vila uppstått i muskler
och hjärna, måste upphävas gen'om sömnen. För att m'ot-

svara sitt änclamål måste sömnen dock vara riklig och lugn.
Om vi i vaket 'tilistånd ligga stitla i vår bädcl, vila musk"
lerna visserligen men icke hjärnan. Hjärnan vilar endast
vid djup, clrömfri sömn. Genom buller, dålig luft och för
hög temperatur i sovrumrnet blir vår sömn störcl. Det är
viktigt att bostatlsförhållanclena äro 'såclana, att d'e f or
arbetar.en mealge en ostörd 'sömn. Men just blanil den,
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albetandc lilasscn är bostadseläni1eL så stort, att betingel.
scrrra fijr etr gocl 'sörnn iör a,rbetaren icke äro för handen..

Efter det vi sagt om tröttheten. inse ti att vårt eget
in[ress,e bjnder oss a.tL sträva till korta.r'e ar]rctstid och
tillräckliqt lå.riga laster. l)iirigcnom sl<ulie rnånga ,olyckor
undvikas och ptt sanrna gå.ng arbetets kvalitc Jröjas. lJrir-
jämle bleve vi diirjtgcnom i tillfälle atL mer ån förr sörja
fcir r'år a.ndi.iga förkovlan. Niir rnan om aftouen trött och
utarbetacl konnrcr hell, iian nan naturligen icl{e tånka
och läsa. \ii kasta ross på vårt lriger och söka vilan

- oftast står ,oss ingen annan utvåg övrig. Så skall
clcl entellortirl ic)<e vara, ty all utveckliqg av arbctarklassen
vilar: på den riktiga lörståelsen av arbe\Larlilassens
kanp och dess livsbelir4gelser. DärLi11 bör:r. viemellertid
inhämta hrrnsl<apcr octr tlårtiLl behöva vi iid. Och tl.eI
liunna vi ondast då erövra oss,,om vi icke långre arbet:u
ända till utm:r,ttniqg i labrikerna.

A{t lned en klooka bestäIrllrra väderstrecket.
Detta gäller då solen är syrlig och klockan sår nåsorlunda rätt, JWan

inriktar timvisate,t åt solen. Sodei ir då mitt cniejian iinvisaten och Xll-
stiecket på urtavlan.

UtväxlingstabeU för weloclpeden.

i
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Kristidsfenomen och
dyrtidstryck.
Av Os/cnt' Haglntttrt.

Serlan mittcn av Iöregfienck: rlrhundracle hrr pcnninge-

värclet befunarit sig i ett så gott slm rtrndaltagslöst kr-rntinuer-

ligt {a1lanrle. I)e uncl.antag sont ktrtlna nottlras från den-

,ri rege1, bokråita cnrlast clct Iörril påslitcnrlcts riktighet
Att eit clylilrt sakförhålla,nrle rråsi.c mediiöra syrrncrligcn

genomgripa,ntlo verkningar på alla ottrr:år1cn, försfå's Iåtl' it'v

al1a, ,oåh Läri liggcr ju tlcn verkliga"orsakcn till' dor 'omf attanrle

1önestridcr som siitta sin alidcles särskitrla präge1 på vår
tid. Det undaln för undan fallande pcnningcviirilet undcr-

minerar oavbrutct all indivicluell ehonomi, :rclL saliLzr rnen sä-

kert lörsä-ttas alla så småningom i en :r,llt siilnrc och såmre

ekon,omis[< stiiJ.tning, varfiir rnecl naturnödl-äntlighet måsLe

ske rcgleringar med. längrtl eller liorlarc tids intervaller'
De,ss:L regleringar kunna dels skc iugnt och smärtllritt siL

som när till exempel stat, och lion:lun rcglerar li)Lnenra

för sina högre tiånstemiin dårfijr a.tt en viss social rang-

stäl1ning skall uppehå1las, dols rent antorna'lisl<l mcd hiirL-

syn tilL marliegå,ngstaxor och statistiska utroc[ning:rr, tlen
i flertalet fall, och sårshilL clå det gäilor arbetarehlassens
krav på atl. få bibehirlla ,sina rcallöner - pcnnringens bibe-

hålln:r kr;pkraf[ ,genom strejker och andra ingrcpp i procluk-

tionens gång, *o- i rcgcl äro nödviincliga för att övcrtyga ka-

pitalets 1cp-resentanter, och härvitllag nårmast arbetsgivar-
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ne, -att ein förändring a.v pennringelön,ern,a uppåt är oIrån-
komlig.

. I denna utveckling, som i ,och med vårt lands inclustrali-
sering börjat försiggå i ett smabbar,e tempo, skeLlde dock io:h ._T.lt vårtdskrigets utbrott i Aug. fdli en föriindringså lillv'ida att has'figheten beträffan,cle penningevärdets f al-land'e, översteg alla hittills kända. mått. Denna utvecklingiortsätter aJlt fortfarande,, och clet är uta,n vidare klart]att en dylik sakcrrnas ordrning måste medlöra en miingcl avföJjdföret,eelser på snart s,agi alla områden av samhälleligtIiv ,och ekon,omi,sk verksamhet.

Den yttersta ,orsakeLn huir,t'ill är aft söka uti den om_läggniaig av _varuproduktionen som kriget mecfårae i de stora.och för vårldslushållrningens lugna o.f,;a-"o fn;.lopp bestäm-
mande länderna, samt tlön ,sjaliisolering s,6n1 dessa underkas-tacle sig. Milli,oner av män i sin bästa ålder rycktesbort från sitt arbefe, och härigenom ,tprt; brist på kva_lificeracl arbetskraft; gen,om gränserna's spärrande hindra_
d:.e: gen behövliga tillgå;ngen på rårnat,erialier, och den er_

illiltlC sum skedd.e-genorn 
"it koinnornu i de krigtörande

randerna r en oerhörcl omfattning ryckte in i männens ställe
19_.1--*1", 

ej lämn a f u.llg ocl ersattn"ini tO. a." i 
".t.yck 

ta man-tlga arbetskralten, likaväI som surrogaten ald_rig kun.de ,er-
sätta d'e fullgoda, annars över gränseria importerad,e råmate.rialierna. Härtill kom att en mängd. av nyttiga industrier
ornla'des för 

. 
krigsproduktion, samt a"tt korrsumtion,en särskittav livsmed,el och allt vad som behövdes för armderna,s

fourn'erin,g, steg mecl ,en våldsam, frastighÅt. 
-

Trots att vårt lan,tl lyckliigt ,och väl kurrnat hållas utan-för den nationerna.s 1{xaa1s som a"""-'faga, in påfjärde.året, var det ju fullständigt otrimt lariått'vi skulle kun.na bli oberörda rs.y 6,sn utbrutna viirlds,krisen. Tvår1om in.ståiJlde sig genast ,en mängd dylika typiska kris,tidsfeno-
m,en, ,och utom,orrlen.ilriga åtgär.iler ha mås,i vidtagasr

På det r,ent ekono,miska ,området ha yi såiunda att an-teckna ati riksbankfullmäktigo reclan den 2 Aug. 1914 tills
vidar.e b'erslöflo att inställa inlösen av riksba,nke,ns utelöpande
sedla-r med guld. Denna beståimmelse var ej något undan_tag f!1 vårt ia.nt[, utan dylika utfåirdades ungefzix vid. sam-rna ti'dpunkt bland ,anna.t -av Norge, Danmärk, Tysklanrl,Frankrike, Rys,sland, Nederlåindernu",'S.Igi.", 

-och 
Schweizunder d,et att i ö.sterrike.Ungern o.f, fåti.å sedlarna re.dan förut voro ,oinlösli,ga.

D,en 6 Aug. 1g14 införd:e,s, moraiorium, irnn,eb.iiranrle upp.
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skov mecl Iörul staclgad b,etalningsskyidighet för lån, räntor
och andra ekon,omiska prestationer, och mer ,ell,er nnindre om_
fa'ttande m.oratoriebestiiimmelser tillkomrno i d.e flesta eu.
ropeiska länrler.

Den förvirring s,om I och rnetl krigsutbrottet uppstod på
den ,europeiska penningemarlrnaden, framgår dels av valuta-
kursernas fall, och r[e]s av ,ile stegrade ,cliskontosatserna. Vacl
detta innebär f'örstås lått, om man erinrar sig att fallande
penniingvärde ,och stirgande råntor motst,åras alr stigande
varupris'cr. Vidstående ,cliagrarn I visar valutakursernas fall
betrii^ffando N,orska och Danska kronor, Engelska pund,
Franc, Tyska riksrmark, Ryska rubel, samt österrikiska kr,o-
nor uttryckta i procent under åren 1914-1916. De öster-
rikirska kronorna hta sorn härav framgår sjunkit mect ej
nr,indre än 53 o/0.

Beträff and,e räntesatserna, så utg jorde dessa viiil krigs-
urtbr,ottet: I N,orge och Dantnark 5 076, Sverige 4,5 olo,
Tyskland { o/6 och i Englamd 3. Re'rlan ,clien osäkra p,oli-
tiska sibuationen strax före krigsutbrottet påverkade ernel-
leltid d,essa .diskontosatser, så ati 6lessa höjrdes den 30 Juli
i Frankrike och England med 1 o/0, tlren 31 Juli i Sverge, Dan-
mark och Tyskland med 1 o7o, samt i Bnglancl m,erd 4 o/0, den
1 Aug. i Tyskland och Norge m,ecl 1 o/e, i England m.eri
ytterligare 2 o/0. Ytterligare ilylika stegringar följcle och
den 4 Aug. 1914 nådd,es kulmen nrerl följande belopp:
I Englanil 10 0/0, Danmark 7 o/0, Sverig,e och Norge 6,5
samt i. Tyskland och Frankrike rned 6 o/0.

I Englanri hacle på 3 dagar diskonbot höjts från 3 till
10 o/0, en stegring som anses enaståencle ,och belyser i<rattigt
den inträdande världskrisens slagskugg,or. En tlyiik rän-
tesats hade i Englancls bankhisloria ej Iörekommit s,edan
1866, då densamma var gällantle i 94 clagar.

Vad vårt land beträffar, företogs mecl anleclning av den
uppkomna ekonomiska situationen, viss.a åtgärrler för att
Iandet skulle kunna möta de extra ordiniifa krav som vore
att 1örvänta. Dessa bestoclo rlels däri, att riksb,anken till-
erkän'des rätt att för sin setlelutgivningsrätt medräkna även
utestående fordringar utöver sin m,etalli,ska kassa, ilels och
att utgiva skiljemynt i iorm av sedlar ä 1 krona, samt,
slutligen att öka bankens sedelutgivningsrätt, som genom
1913 års lag var faststäIlcl titi 125 milli,oner utöver den
m'etalliska kassans dubbla b,elopp, rned. ytterligare 1,25 mil-
trioner.

Denna sistniirnnda serlelutgivningsrätt har em,ellertid ei
ännu beh,övt att tagas i anvåndning.

tr'olkkalendern 7918"
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Av ttle beslutaale en klonas sedlarlla voro den 31 Dec.

1916 utelöpande 1,449,500 kronor, utgörande 0,42 olo av
hela setleistocken.

Så srnåningom har dessa kristiclsfenomen så att säga
blivit >normala,>, och från och med" 1916 års ingång ingårLg
inlöser åter riksba"nke'n i Sv,erige sina utelöpande sedlar med
guld.. Däremot har en annan åtgärd på grunil av en
för krisåren nog 'så beteckn,ande ökning av riksbankens me-
talliska kassa blivit nöclvän'dig, nämligen upphävandet av
par. 10 i lagen för Sv,eriges Riksbank rörande skyltligheten
att till ett pris av 2,480 kronor mecl avclrag av Il+ 0h
i myntningskostnaal, inlösa det guld i plants, som föi riks-
bankens räkning inlåimn,as till myntverket. Bankens guldkas-
sa utgjorcle nämligen par 1 Jan. 1916 124,6 mill. och öka-
des 'till denr 5 febr. 1916 tne'd ei' ;mindre än 35,? mill. varför
riksdagen , på försla,g av bankofullmåktige via regeringen
upphävde denna b,anken åliggande inlösningsskyldighet.

Dbssa störningar på clet ,ekonomiska områclet rnotsvararles
givetvis av genomgripanrde föriindringar i det praktiska liv,ets
vardagsförhållantlen, där den stora massan av vårt folk
känn,er verkningarne i form av en ohygglig dyrtid. För
särskilt alla lönearbetare rårlcle redanr före de'nna kris inga-
lun'da nå.gra gyllene tiiler, utan cleb,et och hettit gingo
endas't. nätt och jämt ihop. Att*den paJr'estning s'om ägt rum
under vårlclskrigets krisår varit oerhörd, därom rskall man lät.
tast kumra bilda sig en förestållning vial lstudiet av viclståenrrtle
diagram II, utvisande levnadskostnadernas stegring sedan
Juli 1914 och fram till Mars 1917.

Ilärav fra"mgår, att då dessa i Juli 1914 betecknas
med 100, så har ,en stegring skett till April 1917 ned
ej mindre ån 70,1 0h för tde standardartiklar s,om be-
tecknas av livsmedel, lyse och bränsle, och ilenna ökning,
som av rliagramet framgår försiggått jii.rnt och säkert, pågår
allt fortfarande. Då emellertirl ej alla andra behovsartik-
lar stigit i samma proposition, blir den allmlinna ,och ge-
nom,snittliga prisstegringen ;rågot minclre, och Sccialstyrelsen.
anser sig, för Maj mån'a,cl 1917 böra angiva denna till 51,9
o/o och skulle således en fa"milj s,om i Juli 1914 had,e err
inkomst av 2,000 kronor i Maj 1917 behöva 3,03? lcronor
för ati kurnna leva ob,eroend'e av dyriidstrycket.

Hur har det nu lyckats s,ärskilt lör arbetareklassenr
att me,cl clo medel som stå till buds genomföra dessa
välbehövliga ökningar av sina inhomster?

Ett cxakt svar på rlenna fråga är det ej rnöiligt att
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giva, hur intressant tlet än skulle vara ur social och sta.
tistisk, lika väl rsom ur rent ekonomisk synpunkt. Vi få
nämligen erinra 'oss att Iör den del av arbetareklassen det
här gäller - ,clem som äro sammanslutna i sina fick-
liga organisationer - gåJl,dc vid krisens utbrott i regel
hollektivavtal med flerårig giltighet. Så hade den övår-
väganile delen av byggnadsinclustrien i Sverige sina ar_
belsförhålland,en rcgleraile gen,orn kollektivavtal ,av Sept 1g11
fram till den 3l Mars 1916. För de,n stora rnekaniska
verkstadsindustrien hade år 1918 trälTats ett till ile,n 1
Jan. 1919 gällando riksavtal, vars hela byggtnad ,emellertid är
sådant, att det ,omöjliggör i viss utstråckning till och med
arbetsnedläggelse Iör ,g,en,omdrivanalet av högre löner, en rätt
som även h'elt naturligt kommit till arrvändning. För en del
andra irnclustrier har gällt lokala, sins emellan olika avtal,
och rlen form för återstäIlandet av alen fallande pennirlgens
höpkraft som kommit till anvånrlning, har varit de s. k. äyr-
ticlstiilåggen, som emellertid utgått efter mängahanda princi.
per och rneil skiftanrle belopp, allt omöjliggörancle en klar
överblick över det hela. Dock torde det kunna anses riktigt,
att seilan isen äntligen brutits för dessa dyrtidstillägg, så rtor-
tle flertalet av inrlustriarbetar,ne i vårt land i stbrre ,eller
mindre -omfattnring hava blivit delaktiga av dylika tillägg,
ehuruväl inga i den omfattning at[ detsamma motsvarar ]ev-
nailshostnadernas procentuella stegring uniler kristiclen. Så-
lunda försökte visserligen arbetsgivarne i det längsta bestri-
da själva den principi,ella rätten och lämpligheten av dylika
tillägg undcr avtalstiden, ,och på sina håtl ha olika yrkes-
grupper genom strejk trots gällancle avtal genomrlrivit
sina krav på dyrtidstillägg.

Inom byggnaclsinilustrien skeilde genom förhamdlingar
mellan arbetsgivarnas och arbetarnes huvudorganisati,on,er
el avt;rlsprolongation av rlen 13 Sept. 1916. Mot kompensa-
tion av vissa löneförhöjningar förlängiles avtzr.len intill den
3l Mars 1918. De förhöjningar som viil detta tillfälle erhöllos
utgjorcle emellan 5 och 14 öre, i re,gel ? öre.

Virl denna ticlpunkt voro prisstegringarna på livsme-
del oclr dylikt beräknade till 45,9 olo , men då ökning,en
fortsattes som förut framhållits upp till ?5,8 olo I ltal
I917, så inging,o dels 'enskiida fackförbuardsavdelningar, tlels
Iackförbun'den till arb.e,tsgivarne meil begäran om ytterli-
gare dyrtitlstillägg. Arbetsgivarnes behandling av dessa fram-
ställningar är signifikativ för dess uppfattning rörande be-
bovet av ökade löner under des'sa kristider. Från Mars och
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framåt avslogos dessa frarnställningar dcls uncler hänvis-
ning till Ijolårets uppgörclse, och dels med materialsvårig-
lictcn, vilka sistnämnda rncst yttradc sig i svindlande högi
priser, eller vilket är samma sak, det fallande penninge_
värrlet avspeglacle sig åven här, men snclast arbetarne skullc
för den vara dc hade att sälja, bibehålla före kriscn gäl_
Iancle pris.

^ F,mellertid togo olika fackföreningar och brakte frågan
på sin spets, genom att trots gällanrle avtal necllälga
arbetet. Så skedde i Väst,erås, iVlalmö och Stockholm, jaå1e
på llera andra minrlr,e plats,er. Dessa strcjker leöde till
större förhandlingsvillighet på arbetsgivaresidin, även om de
redan iman tlessa utbröto deklarerat att tle ej långre
resfe-något principiellt motståncl mot själva tanken på ett
dyrl.idstillägg.

-- 
Statens förlikningsman Rårlrnan Allam, Cederborg fram-

ställile ilen 6 Juli 191? ett förlikningsförslag för att bringa
till, stånd en enhetlig l:sning av tvistefrågoina inom byg-g-
narlsindustrien över hcla landet, gåenile ut på att. ett tiliAgg
av 15 örc per timmc skulle efter vissa närmare angivna
bestämmeiser utbetalas som tlyrticlstillägg. Dctta Iö-rslag
som i princip gotlklinclcs av samtliga fackförbunrl, avslogå
av arbefsgivarne, som i stället erbjö,clo 15 örc för Stockholm
ocli 10 öre för an,ilra platscr i landet,, samt därjiimte stäIlde i
utsikI förhandlingar distriktvis vilka då dctti skrives som
bäst pågå. Iluruvida någon enighet kan nås på rlessa
nya linjer är ej rnöjligt ati avgöra, då de olika platsernas
krav på höjningar äro synneriigen växlancle.

_-Genom arbetsgivarnes ovillighet att förstå d,et verkliga
nödläge vari arbetarne kommit genom ilenna kristid, har som
förut omnämnts bristningspunkten på sina håll intrått för
ile hollektiva avtalen. Det är abf befara atI rletta sakför-
hållande i sinom ticl komrner att tagas tilt intäkt jör di-
verse manipulationer, mcn ävcn om något juricliskt.Iormellt
försvar med åberopande av >force majeuie> synpunkten
ej goilkänncs, så är det rent mänskligt lörklarligt att ilet
gått så som det gjort. De företeelser,ay skiftancle slag på det
ekonomiska livets område som ågt rum under cl,enna kristid
hatie av arbetsgivarne bort beaktas, så att reallönerna
hade i görligaste mån kunnat bibehållas.

Nu ha i stället bolag, handel och inclustri skörclat
r,off arevinstcr under rlet att arbetareklass.e,n stiiJlts på en
indragningsstat som aldrig förr, ett förhållande som säker.
ligen kornmer att merlföra hårda och förbittratle striiler
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innan en avbala'nsering på nytt uppnåtts, när en gång
denna världskris är tillärrda.

Vid järrrverken i lanclet samt vid flera större indu-
striella företag har strejker ägt rum fö,r förbättring av rå_
dande löneförhållarnlcl,en. Vjg en rlel av lanclets hamnar
hra. gen,oLm förhandli,trgar uppnåtts relativt goda dyrti$s_
tillägg.

Blancl våra natiopralekonomer har givetvis en kristicl
som ilen innevarande givit rika tillfällen till stuclier över
såväl ,orsakerna till sorn bolcmecllen mrot krisens svårartade
verkningar. Utam. anlörantle av några omdömen i egenilig me-
niing skall här till sisi qågra av dessa .refereras, aa saiskiit
Professor Cass,els teorier om att orsaken till ilyrtidexr
'åir att söka i riksbankens stora utelöpande sede,lmassa,
uppväckt såväi en livlig diskusrsion såm bestämila gen_
sagor, i deL att lekmannaförnuftet uppfattar saken så
som. om pr,o{essor Cassel här förväxlar orsak och verkan.
Professor Vicks,ell ti* enig med Cassel iläruti att secielmassanär för stor, varigenom cless köpekraft mirrskras. Genom
att underlåta att utsläppa clet antal sedlar som man märker
att varu och affärsmarknaden har behov att erhålla, skulle
ll"" :l att säga tvinga priserna nere på en iägre nivå,lör' att betalningsmedlen,skulle fungera tillfreclsställancie.Att sedelulgivningen uniler kristidun ökol, i em o,erhörd
grad är ju ett f:r.ktum, roch som fra1rlgår ,aV vidståendq diagram
men så vitt 'undertecknaal förstår, rär detta clet enda s,rm ärriktigt i det gjorila påståendet. Inte låter väl varupriselna
bestämma sig efter om alet linncs av rihsbankens befalnings-
metlel : riksbankssedlar, eller icke. Träffande har äv'cn
anmärkts att en dylik situation skulle entiast meclföra att
checker och andra betainingsmedel funno en allt rikare
anr'ändning, och priserna skulle i varje fall enclast rent till_
fälligtvis kunna ncdbringas på clennå konstlade väg.

Pr,ofessor Vicksell har ernellertid sin cgen teori som
förefaller att vara åtskiliigt hållbarare, men kanske därför
också så mycket svårare att realisera. Enligt ilenna plan
skulle staten övertaga a1l såvål in- .som äxport, varvid
överskottet av de höga prisen på den uiländska marknaden
skulle använclas att prersa ,ne,l priserna på ilen inhcmskatill vad de voro f'öre kriget. betta fc,irutsatter ju clocken vidlyftig organisation, och torde väl ej ha några ut-
sikter att ens försöksvis komma till ufföranäe.

. ,För-hå-llandet är ju nämligen detta att rlet egeniliga
storkapitalet som i dessa ting fälter utslaget, in[alunäa
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kånner sig besvärat av ale höga pris.erna. Und,er ingcn
föregående tidsperiocl har dess möjligheter till vinst värit
så stora s,om nu, varom ju bolagens utdelningar och allt
möjligt >gulascherir> bära d,et ojävaktigaste vittnesbörd.

För arbetareklassen i vårt lanii torde därför ingenting
vara att förviinta av de många förslag till >välfärdsåtgär-
der> som här och var framställas. Väl är det sant, att
i en omfattning som aldrig förr l;ar statens starka hancl
lagt sig över både produktion och konsumtion, dels i form
av beslag, och d.els i fonn av r.ansonering. [Ien dessa in-
gripanden äro av övergående natur, och det förtjänar att cr.
inras, att kap,italet sjrilvt, forifarande har fria Ländcr, som
även utnyttjas. Och därlör måste arrbetareklassen se till att
den,samma alltid har medel att gcnom priset på sin arhets-
kraft kunna förskaffa sig vaal io. b"houes för ait le;a,
något som bäst och utesluftrncle sker genom att alla samlas
i starlia och kampdugliga organisationer.

t

Olika slags hästkrafter:.
Eästkraft

är_en enhet, som användes för att angiva effeftlen, d,. v. s. storleken avdetDå
tidsenhe_ten_uträttad€ arbetet, hos ångÄaskinär,-varen-, gas- elle;";å;";rl;;;..
En hastkraft motsvarar en effe|l av-75 kg. lyftandc en"mete. pe 

"n 
,"kunJ. 

"

Norninella hästkrafter.
Dctla utfryck jnfördes av J, Wall it r8r9) på den lid, då vid ånsmaski_ner nästan alitid samma ångtryck. expansion-oih kolvhaslighet ."iara"l;del är numcrå endast eh vjlseledande handclsterm, ly dc nominella hastkraf-

rerna kulna varkcn leoreliskt ellcr praktiskt uppmätai.

Indikerade hästkrafter.
Deltå uttryck användes för atl angiva den effekt, som av ångan utföresi å-ngcylindern. Denna effekt kan uppÄätas med ett instrument,"som heter

i ndikator.

Effoktiva hästkrafter.
D€tta uttryck användcs för afi

på en motors axel, Denna elfekt
dynamometer.

Dct tal, som
hästkrafter hos en

angiva den effckt, som kan tillgodogoras
kan uppmätas med en apparat, lom heter

angiver förhållatrdet mellan antalet effektiva och indikeradc
ångmaskin, utvisar mask;nens oerftningsgrad.

Isens bärkr:a.ft.
4 cm. is bär en karl.
,o'{ ) r r hästochkarl.
,3 D ) r z,oookg.
20 D D ) störreforor,
4j ) ) ) ettjärnvågståg.
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Tredje statsmaktens tjänare.

Något om telegrambyråerna och deras
verksamhet.

Av journalisten Sig/rid Hansson'

Trots att allmänheten dagligctr
står i tlirekt kontakt mecl pressen,
förhåller tlet sig n'og så, alt störrc
tlclcn av densamma egcntligen har
f öga begr'epp orrl de f örhållanden,
uniler vilka prcssen arbetar, dess
organisation och inre liv. Ännu störr'e
oklarhet torde råda i fråga om rle

institutioner, som b,etjäna pressen, och
hland vilha tclegramb,vråerna otvivcl-
ahtigt intaga ilet fråmsta rumm'eL.
IIur många av cle hunclratusentals
tirlningsliisarna i vårt lanrl kunna
nånnc på rak armoch utan att
först göra en titt i Nordisk farnilje-
bok något så när förklara vad det

är för instiiutioner, som dagligen förse deras tiilningar merl
nyheter från når och fjårran? De äro säkerligen många,
som förväxla t. ex. Svenska Telegrambyrån meil kungliga
telegrafverket, och tlot förekommer också nästan rlagligen,
att pers'oner vända sig till telegrambyrån rned bcgäran al,t

f å genom densamma befordra telegram meti eller lyx-
blankett. ;

En kort redogörclsc för tclcgtambyråväsencle't skall rnå-

hända därför kunna påråkna intrcsse och kanske ävcn
i någon mån bli t,ill nytta.

Slgfi'irl llcrtsson.
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Nyhetsförmedlingen _har i alla ticler utgjori en viktigfaktor i samhällslivet. D,en har ern*tturii,t enUu titt i mittcnav lörra århunclradet saknat de tctnista nlUpmedel, som

,otgölu. förutsättningen för att rlen skali kunna {ylia sinbetydelsefuila uppgift., Det är först *J-i.logrut.ns ,och re-lefonens tillkomst och,.utveckling, ro_ n]rtietsto.meati^gcnkunrnat göra sig verkligt gallaniie.---^- "r"
Den ursprungliga forrnen för en organiser.ad nyhcts.förmedling tortlc- ha urgjorl,s av ,ign;i;;g mett c]dar.Det berättas ju såiundal ,ft *"d;;i;;;;l om Trojanskakrigets ,r.gång sändes från t.igr.neå.piutr.ä pa Mindre.Asienskust .till Myken,e merl 

_ 
hjriJp " av frir"""ä. 

t"laf. 
GrokernauLvecklade, uppgives 

.det, elasignat";il;;; genom att vit.ldensammas användande rrlr" .ii rål*liii'rftrrr", Slalerr-löpningen var en un*ul.lorT ,f ;il;;;i;r;edling och an.vändes av fornrid,ens fotk. såväl f;i ;;;;;;; som fre,dligasyften. Anvåindandet 
.av- brevduvo, u-"eoä uncler forn_'tiden myck,et utbrett i Orienten ,.f,'iå..i"tmer ju iin idag på det militära området,

^- --?...t ,:t*.:. 
sig.. självt, att nyhetslörmeLllingen undcr tles-sa pr)mrtrva förhållanden, liksom för i;vrigt t;åa Iårrgt fu.um iderr nya ridon, var mvckår ,hrk; ;;;;';;;;; srrängr ragorinskränkr .rilt atr gå[a r.n"--rL'åäg."ii*ä"0.t,"r. tnnanännu tidninear i modern 

. *.ninj 
- 

no"r;ri."tngu r.r,,o.l onrförmetilingen av dvlika och andrä ,tug''"n äyheter, sökteman så långt möjligt til.l.goaose ;yh"t.tät""-t medelst privat.korrcsponderser. för "ilket andamti ;;i;;;il personer an-li[ades. På Ciceros tirl t. ex. använt]c Oo 
",ui.rnrn, s,om vo.rDstationerade i provinseraa, i stor ot.ira"tö^Oylika horres-

l,"nd:',t11,,. 
>va-nligrvis tagna blanJ ud;;i;;o" grekcr, som isrn nödställda belägenhetå[ogo sig 

"ifkot ,fparlg som hels[.>Deras uppgift var" att springa -,omkring . 
i staden och pågalorna och snapna unp vad. nytt dc ira"nU"frn"i, kunde fflh.öra ellor se. Då'antcci.nroo 

"u'ru.i.sr";rr-iJi terlerlrisIo-rier_,. snokade upp vitka aktörer, .;;";;;#'ut, elter vitkagladiatorer, som besoprats,,beskrevå- i 
-Jåi"r;"begrrvningar

och bjödo på en m*!sa skvailcr ocn r,;riai 'och i synrLt,r.
::l,t:1t]1-s,kanaatg., roT de kuncle r.o*,r,o åu0.._ DessaenKlarc repor[ers nvhpter kompletleradea uuntignn mod mcragrundliga rotiscr, ievercrade, av verkligt Jut<'t"ur.,nigo, lotty_[clserika och vä] rrrrderrärtade uenn"r'?ilt"ii'iarrg.girurnr.

Redan vid den nya tidens början söfde statsöver-

*) Gastou Boissier: Cicero och hans vänqer.
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huvuclena Iör sitt och statens behov av nyheler utifrån
genom att anlita agenter och köpmåin, som uppehöIlo sig

på främmancle orter. Gustav Vasa använtle härtill gårna de

studenter, vars stuilier i uilanilet han bekostatle, och Gustav
II Adolf knöt en ordnad förbincielse mecl ett av utlanclets når-
belägna nyhetscentra, Hamburg. IItt par tiotal år därefter
började Svcriges första egentliga tidning, Ordinarii Post
Tijdender, att utgivas efter mönster irämtat irån Tyskland'

Det drö jde länge innan press'en nåtltle en sådan ut-
veckling, att den kunde göra ,sig gåilIande som nyhe'ts-
förmecllare. Först lilngt in på 1800-talet började den i Sverige
få fast mark under sig, Ynen sedan har utvecklimgen forfskriclit
i raskt tempo, påskyndad av dc tekniska hjälpmecllens ståin-

diga förbättrande. Allmtinhetens behov av snabba och till-
förlitliga medclelanden om allt, som sker ute i värlclen,
har emellertid ökats i om möjligt än'nu högre gratl. lin viktig'
hänclelse, som inträffar på ena siilan jordklotet, vilja tid-
ningsläsarna på den antlra sidan orn möjligt bliva untlerråt-
tade om redan några timmar elter det den inträffade. Den

motlerna nyhetsförmedlingen har ocksä inrättats så, att det
skal1 vara möjligt för densamma att tillfreclss[älla t1e lii'ngst
gåenile fortlringar. Den ombesörjes .numeta dels av de stora
tiilningarna själva genom av här och var ute i världen
stationerade korrespondenter, d.cls av tle officiösa eller icke
officiösa telegrambyråerna i tle oli.ka länclerna.

De största av dessa byråer äro: Reuters Lirnited
(England), Agence Havas (l-rankrike), Wolffs Te-
legraphisches Bureau (Tyskland) och Associa-
ted Press (Förenta Staberna).

Dessa äro vad man kallar värlilsbyråerna, cch rlet
år cle, som praktiskt taget behärska nyhetsmarknaclen. De
ha mellan sig uppdelat jordklotet i s. k. intressesfärer oclr
untler tlem, ehuru såsom självständ.iga företag, arbeta tele-
grarnbyråerna i cle mindre staterna. Under vårldskriget ha
givetvis förhållandena delvis omgestaltats, enår det av litt
inseilcla skäl icke varit möjligt för de krigförande maktgrirp-
pernas telegrambyråer att upprätthålla direkta lörbintlelser
merl varandra. Man har emellertid all anleclning föru[såtta,
att iien ,gamla ,ordningen åter komrner att iLnföras efter kriget,
och ilet torrle därför i en reclogörelse som denna vara
riktigast att hålla sig till de s. k. normala förhålla,n-
ilena.

Före kriget råknade t. ex. Agence Havas till sin in-
tres.sesfär, tlet vill säga den clel av jordklotet" varilrån denna
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byrå införskaffacle och dit den från anclra dclar av, viirlilen
belordlade nyheter, förutom det egna janclet och dess kllo.
nier: Italien mcd dess för övrigl sjålvståncliga telegrambyrå,
Age,nzia Stef ani, Spanien med telegrambyrån Agen_
cia Fal:ra, Portugal mcd tclcgrambyrån Agencc l{at_tos, I3alkanstatema Turkiet (Agcnce ile öonstanti_
n.ople),+ Grekland (Agence d'Athönes), Serb.icn

$ g:.lc c,!crb e), Algier', Tunis, Tanger samt' Är.gentina,
l3rasiiien, Chile o. s. v.

Rcutcr åter behärskarle hela dct brittiska imperiet och
Ilollaud (N e d e r l an d s c h T e l e g r a a f_A g e n is c h a p),
ylarjimtg alla nyheter lrån och till Nord- oät Syau..riiå,
Västindien, Egypten sarnt andra områden inom Afi.ika jänite

Ileuter's 13ureaus' gruntl- \\rolllsBureaus,grundläggare,
läggare, P. .L de Reuler Bernhard Wolff.

Japan och I(ina distr:ibuerades gen,om ilenna stora byrå, s.cm
förlogar över ctt storI antal fi]ialer här och var utc i
vårlden.

Inom liavas och Renters infressesfär falns är.en Bclgien
för'e lciget. De båda världsbyråerna ,harie nämligen en
gemensam filial i Bryssel, bcnämnd Havas.Reuter_

Inom Wolfls intressesfär befuuno sig förutom de tyska
slaterna ocli kolonierna, Ryssland (telegrambyrå, peiro_
g^ra.J skojo Tnl.cgrr tnojo A genstvol,** Sch*.eiz
(S c lr rv c i z c r i s c lr o D o p e s c lr c rL a g c n I u r.), srmt Sve_

, + 
.D.mna lryrrl lur urrder kriget ersatts'red en annan, benärn'clAgence teldgrillihiqtre llilli.

8+ Under den rr.ska tclegra-rlbyrån sorterårr Fins,ta notisbgr.dni Hiilsingtbrs, varrör äe n"srra irviråldni'i'n"äir'äi" i.irg"t i iåg"i'r,":fordrades via Petrograd,
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rige (S'r.enslia Tele gramb.vrån), lJanmarli ()i itza-
us Bureau) och Norgc (Norsk Tclegltmburcau).
Tili dcnna grupp torde även Tå räknas österrike-Urrgern
rncal derl sl.ora statliga Kaiserliches u11 d I(önig-
I ich c s T e I e g r a p h e n-I( o lr,c s p on d en z-li u rc all i
\Yicn, sarnt Bulgaricn (Agencc llulgarc) ooh Ilurr:iuicn
(Agcnce lioulnairlc).

Slu[ligen hade åt Associatcd Press tilldclats Itörenta
staterna, Xlcxiko toch Filippincrna.

Dcnna trustartaile 'organisation, som rle stora värltlsbyrå-
erna bildat, liar givctvis sin 'grurrd i vissa ekonomiska
intressen från byrirernas sida - man har till exe rnpcl
vclat {örhindra en för företagen skaillig konkurrens
rnen siikcrl torde vara, att nyhe[slörmecllingcn och i sista
hancl den istora allmänheten halt och har stort gagn av clen-

samma. Det torde ickc råila tvivel om, att icke dessa byråer
med sina oerhörda ckonomiska och anaha resurser i hög
grad påskyndat utvcchlingcn på dctla för folkens sarnliv så
betydclsc{ulla ornrådc.'l'userrtals korrcsponclcnter jorden r:unt
insamlr de fakliska nyhetcrna ocb tclegrafera dem till
sina byråcr, varifrån tlen stora nyhe[sströnmcn åter lcdes
ut över hela l'ärlden rnetl clen största snabbhet, regclbundcnhet
och säkerhet. Den storartade anorduingen har Inedfört,
att medclelanilcL or"n en större hiindelsc - snart sagt var i
världen clcn ån intr:äffat - kan på några få timmar nir
t. ,o. m. cle minsta plåtscr i ilc olika länderna och bliva
var nrans egendom.

I tlet f öregåcnde har nlämnts, att clen organiseraclc
nyhetsförrncdlingen ursprungligen huvuclsakligen var en stats-
angelågenhet. Detta är ju rrumcra icke lörhållanclet. Såluncla
äro rlc viktigaste nyhetslörmeillings,organen i vir.r ticl, tele-
grambyråerna, i regcl ickc statsföretag. Unrlantag hårifrån
utgöra enrlast tclegrambyriLerna i Petrogracl, Nien och Buka-
pcst och Sofia. De flcsta övriga åro helt och hållet pri-
vatkapitalistiska företag och ägas mcstaclcls av aktiebolag;
i ett par fall, t. cx. Associated Press och tlen scltrveiziska
telegrambyrån, äro rle kooperativa företag, bildade av tidnin-
garna i respektive länder. 1\'Ien naturliglvis ha regeringar-
na ett vissI behov av att äga I'örbinclelse med byråerna
även i de fall de icke äro statsförelag. vilka på så sätt er-
håliit en .of f iciös ståIlning. I varje land i Europa
finns sålunda en officiös nyhctscentral; t. o.. m. del lilla
Montenegro lröll sig med cn sådan förc krigct. I Piireuta
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staterna åtnjuter Associated press förmånen att vara siitIancls,regerings nyhetsförmecllar,e.
Vid ,sidan av dessa erkänt officiösa telegrambyråer,

samtliga uppräknade ihär ,oy;111, -finnes i en del läncler en eller
{ler1 av mera privata byråer av större eller -indou betydelse.I vårt lantl, där Svenska Telcgrambyrån intager en ofTiciösställning, finnas såluntla tvennö andra, Sr...knojms Te.
1",S"3mbyrå och pr,esscentralen. Av cle mera be_tydande icke officiösa telegrambyråe.rra i uilanaet kan rräm_nas Exchange Telegrap"h Corrrpurry i London;A g e n c e F o u r n i e r, I rr-I o rim a t i o n å"fr 

-p, 
e s s N o u.vslle i paris; llirsch_Bureau i Beriin. I Förentastaterna finnas vid sidan av Associated press en ganskastor_ly-hetsförmedlingsbyrå, Uni t"d pr;;;. Den slörsta)oävlangrgar telegrambyrån i östern anses Nippon Dem-po Tsushin Sha of Tokio uo.a. Får Australien ärsårskili att nämna Inclependen, C;;le Associa-tion o{ Australia och för Inilien, p;;ir" och }IinilreAsien illuhammedan ska T"f ugru*ilurarr.

. Några data ur de stora varldsbiråernas'historia tordekanske intressera.
Den älcista av clessa byråer år Agence Havas. Grunclentill denna lades år 1g82, d,å C,o.."*poiåuo.,e äarnier starta-

f:t- 
t^l:ll:,led uppgifr,art förse p.årr.o mea.oversattni,.gu.

liil,.L_silill ryska, spanska och ftati,enska tidningar. Fö"re-ragel overtogs 1835 av en f..d. köpman, Char]ur-Uuu"r,
som ,ombildade detsamma till en^telegra,"ly.a. Ett slags teteigraf lanns visserligen retlan då, *?" ä"'o:.tod enilast tillregeringens 

-Iörfoganrie. Den nysiartadu tåf*g.u_ny.åns upp-
yppcift var ju emeltertirl att_söiia io, u" ,ÅlÄ'f, 

"yhctsförmecl-ling och i detta svfie anlitadu, nruuaoo".. 
'Huou, 

.,rgo_niseraile sålunda en regelbu,nd." b;;;;;;;;äst metran r,on_clon, Bryssel och paris. på så sätily;;;;. han inom
l-3I..ti*.u...för.se parispressen m,ed .börsmeddelanden 

och
]L-"r:9i1. 

politiska n5,heler tuån Lonilon, Bryssel och paris.
r.öDo sammanslogs teleqrambyrån med en st6rre ,nnonrby.å.Två 

_viktiga hjätpmede1. 1i{e aa ;sii; "i"i."lr, 
nämtigenjärnvägar och den ,elektrisku t"t.gr?fu".- 

"iSZS 
övergickföretaget till ett aktiebolag med ,et? f.ufituf 

^ 
uo 8,500,000francs.

Agence Havas har numera ett stort antal filialrer in,omoch utanför Frankrike. .!I. u._ i Bryssel, Genöve, Algier,Tunis, Tanger, Buönos'rAir9r, 
.11" aä"j"*fö'San[iago deChile, Valparaiso och llontevideo. pa-Lrl"älv.ån i paris
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sysselsättes omkring 150 personer. Att det år ett i ehono'

Äi*kt ,,ur..nde syinerligen goit företag framgår därav att

dess förrc clirekt"ör åtnluter- en pension av icke minclre

än 100,000 frartcs, dess luvarancle direktr;r en lika stor års-

Iön och cless andre direktör en årslön a.v 60,000 lrancs' TiII

aklieägarnc utcleiacies år 1913 över 1,400,000 fra'ncs' Under

krigel har ilet ekonorniska utbytet väse'ntligt minskats'

Den stora världsomspännande Reut'ers Ltd började

om mö jligt under ännu blygsammare former iin Agenc'e

Havas. 
'dess upphovsman var en fattig tysk bokhand'

lare vid namn-iulius Reuter. Efter att ha gj'ort

mindre lycka s'om bokhandlare i Berlin, begav han sig till
Paris, där han erhölI anstillning som övers'ättare hos

Havas. Han gjorde sig därvid förtrogen med breviluveposten'
och clå en lelegrattårbindelse år 1849 öppnades mellan

clen Iilla ,staden Äachen och Berlin, for han till förstnämnda

stad och upprättade en nyhetsf:örmedlingsbyrå' Han spe'

cialiserade Jig tilt en början på parisiska börsnyheter, som

telegraferad.es från Paris till en kapten Steffe'n i Bryssel,

soni sände dem viclare till Aachen mecl brevcluvor' Dessa

iogos rom hantl av Reuter, som pr teleg-raf vidarebeforrdra'de

nyieterna till sina kun'der i Berlin' Wien och Petersburg'

Bmellerticl dröjde det ej långe förrän telegrafförbin'delsen väs-

terut förbättrådes så, att det blev omöjligt att upprätt-

hålla konkurrensen med hjälp av brevtluvor' Reuters lilla
företag gick omstyr, men han uppgaY icke hoppet om 

-att
i sinolmltid åt.. ia a.t pa fötter igen, ehuru under andna

förhållanclen. Då telegrifförbindeisen mellam Calais och

Dover år 1851 blev klar, lor han över tiil Lon'clon ochl eta-

blerade sig tlär som Reuter's Agency'- -Han sysslade

iitt en lOrjan utcslutand,e meil börs- och hanclelsrneclclelanden

och räknaie sina kunder förnämligast in'om köpmansvärlden'

Så smånirgom sökte han utvidga sin verksamhet och tog

dårvid siktå på Loncl'onpressen, som clock visade sig syn'

nerligen ointresserad. I januari 1859 slog han cmellertid

igenJ- åven inom pressen, i cl'et han lörst av alla kuntle

b"ringa en synnerligän uppseendeväckande och viktig p'oli-

tisk nyhet irån Paris och förmåtlde därmetl bryta det

starkasio motstånclet, nåmligen det som hatle rests av tlen

sLora tidningen Times.

Reuters företag utviclgailes efter hancl till att omfatta

mycket annat än nyhetsförmedling. Liksom de flesta' övriga

t,eiegrambyråer har Reuters nyhetsförmredling kombinerats

*aa' urro ontogentur och annan r"klarnverksamhet Vida're har

Folkkalenclern 7918. 10
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en upplysringsbyrå samt, en bank- och exportinrättning upp.
rättats. Redan år 1864 lät Reuter anlägga en telegraJka,bel
mellan Emden och Englanil och år 1869 anlade han en
liknande mellan Frankrike och Nordamerika. Några år dii.r-
efter 'erhöll han av shahen .av persien konrössion på
lygganae av järnvägar, idkande av gruvdrift m. m. Bakom
det stora företa.get står en hankinråttning me,cl ett kapital
av c:a 300 miljoarer kronor.*

_- Reulers byrå behärskar såsom i d,e,t föregåencle
niii,mnts, större delen av jordklotet. Den åger sålunda ett slortantal filialer i olika v:irldsdelar, n,ämligeLn i Alexanclria,
Kairo, Ailen, Kapstaclen, Durban, Kalkuttä, Bombay, Tehe-
ran, Penang, Singapor, Hongkong, Shanghai, peting, V,jko_

lr"ir, .At-.-llide, Sydney, Melbourne, Biisbane, N]ra Zee-
iand och Wellingion.

. Egendomligt n,og har ,rlen inom det egna land,et be-
gränsat sin verksamhet till London. De engelska lancls-
ortstidningarna betjiinas nämligen av en särskilil nyhetsför-
medlingsbyrå * The press Associatiorr- "_ 

,orn
äges av tidningarna och samarbetar rned Reuters.
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Den ka.n riktigast karaktäriseras s,om en ticlningarnas ge'

mensamma nyhetsbörs, där meillemmarna utväxla nyheter.
lfn var tidning - de i företaget inlresserade tidningarnas
antal utgör mellan ?00 ä 800 - levererar til1 byrån
alla nyheier av intresse frå,n tidningens verksamhetsorn-
råcle och mottager i gengiild nyheier lrån andra platser.
Byrån förfogar iiver egna telegraf- och telefonle,ilningar. På
några 1å unrlantag betjänas samtliga morgontidningar i Fö-
renta staternia av rlenna rinstitution, som beräknas leverera qln'

Associated Press' chef, Svensl(a l'elegrarnbyråns chef,
direktör l[eloille E, Stone, direktör F. G' T. Eklund.

Den tredje :stora europeiska telegrambyrån, Wollfs Bu.._"u, i Ber{in, uppst,od ungefiir samtidigt rned Reuters.
Dess grundläggare var en läkare, Berirhard Wolff,
3o1 efter, att- ha. gjort mindre lycka i sitt yrke slog sig pd,
bokhandel och därefter fick ansi:iJlning i dån år 1B4g star-
tacle 

- 
>National-Zeitung>. 1g?4 övergiJk byrån till ett ak.

tieb,olag me,cl ett kapital uo 
"n *ilj,on mark. Den står

numera i förbindelse rned så gott som samtliga p,olitiska
tidnin,gar i det tyska rili,et, betjånar över 2,000 abonn,enter
rnom press,en-och därjämte ett mycket stort antal privata
Kunder - aff ärsmän, off entliga institutio,ner etc. F. n.
äger rlen icke mindre än 42 filialer inom lanclet och sys_
selsåtter" över ?00 person,er. I iikhet me,cl övriga stöire
teleLgrambyråer har den vidare avrielningar i utlanjet, t. ex.i- London, Paris, New york, Rom, dien, petrograil och
Konstantinopel.

Den största ut,om,europeiska telegrambyrån är Ässocia_ted Press med huvuclkontor i New york. " Denna bvrå ärett d'e amerikaarska tidningarnas kooperativa iOretagoch lägger i m,otsats till ds stora euråpeiska byråernå
i,che an på att skaffa sina ,clelägare direkt åkonomisi vinst.

+ Företasct har åcfs av elt bolåq, lletrters ,lelcgram Conrpalryl-imited,- årrda 'titl i meäio 
"u i"ir.uJa.a;'ä; äd'Lct övcrrogs avRaute.s I-i mited.

gefär hällten av
dollarlandet. t

alla nyheter, som tryckas i alet stora

t

Orn vi efter 'rlenna hastiga översikt över förhållan"
dena in'om den internati,onella nyh,etsförmedlingen kasta en
blick på de svensktr förhållandena, finrna vi, att förmed"
lingen av nyheter tiII 'den svenska pressen huvuilsahligen
ombesörjes av Svenslca Telegrarnbyrån. Detta före-
tag år årsbarn mecl den svenska representatiorrsreflrlmerl
och trädile i verksamhet den 16 januari 1867. Den kom
till stånd på initiativ av Wolff s Bureau och grundatles
av en ,av tless metlarbetare A. H. E. F i c h.

Egendomiigt nog ställd,e sig biclningarna till en bör'

" Uppgifterna angående de utländsha lelegrambyråerna ha
huvudsahtigen hämtats ur DDagsDyheten förr och nu> av Eric Swenne,
(Stockholm 1917), )Ritzaus Bureaur> (Köpenharrrn 1916) och >Depeschen-
bureaus und internationales Nachrichtenweser) av d:r N. Hansen
(Weltrvirtscirafttiches Archiv, Jena 1914).
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jan avvisande mot företaget, som därernot rönte under-
stöd från i,ngen minclre än dåvarande utriliesministetn, greve
Marn derström. Utrikesdepartementet blev också byråns f ör-
sta abonnent. Departementet hade dittills låtit det åi.nnu
bestående svenska, postkontoret i Hamburg telegralera till
s'ig de viktigaste underrättelserna, vilka serlan mecldelacles
den svenska allmänheten genom Fost- och Inrikes Tid_
ningar. När sedermerå postkontoret i Ilamburg upphörcle,
övertogs denra politiska nyhetsförmedling av Telegramby.
rån.

Så smånin,gorn börjaile åven ticlningarna inse betydel-
sein av att åga f örbindelser med byrån, ett antal av de
mest betydanile började ab,onnera på des,s materiel, och år
1892 sammanslöto sig txe större Stockholmstidningar till ett
bolag, som inköpte byrån. Den högsta leclnhgän av by_
rån handhaves sedan 1908 av bolage,ts verkstållande di-
rektör, F. G. T. E k I u n il, s,om numera innehar så gott
som samtliga aktier i bolaget, och jourhavancle dire[rcr
Heige Hirsch.

Byråns huvudhontor år förlagt till Stockholm och
und'er detta sortera tre lilialer,,en i llalmö, en i Göte_
b,org och en i Sunclsvail.* Inom huvudkontoret b,edrives
arfelet på-tre avclelningar: u tr i k e s a v d eln i n g en (che{:
redaktör K. Thor D:6 HögberS), diir de från au oita,ral_
ska byråerna ingångna telegrammen översättas och sänclastill byråns abonnenter i Stockholm och lanclsorten - i se-
nare fallet delvis vis de där flrngerande filialerna _ och
varifrån de för utlandet avseclda telegrammen författas och
expetlieras; inrike s a yd elnin g e n (chef: biträdande di_
rektören, redaktör J. lYinkler), ciit {ilialerna och kor-
respon'ile rterna på olika platser i mellersta Sverige insän-da
nyhetsmecldelanclen och vånlrån clcssa jämte ino.rn Stockholm
rnförsk2.Jfads nyheter clistr:bueras deis till tidningarna i
Stockholm och de orrter, mr cl vilka lluvuclkontoret har cii
rekta för:bintdelser, och dels till filialerna, sorn säncla dem
vidare till ab,onnenlerna inom sina respektive verksam"
hetsområrlen; h aard el s zrvd eIn i ng,en lchef : h,DvkamrerCarl von UtfzLtl) mecl uppgift itt f,irr," pressen och
privatabonnenter metl börsunclerrättels,er roch anclra för affärs_
livet viktiga meiklelanilen. I nära förbindels,e med bvråns
huvurlkontor stå Svenska Telegrambyråns (om-
mis siorsävrrlelning (chef: reclaktör f. fVin qvist)

* Den 1 oktobcr lgi7 öppnade byrån lilial i Urneå.
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Interiör frän Svenska'felegrambyrålts inrikesavdelning i Stockholm.

och Svenska notisbyrå,n (chef: reclaktör EwalLl
B. e c k m a n). Kommissi,onsavdelningen har [rl. a. till upp-
gift att förse landsortspresscn med specialnoLiser Irån stats-
'departementen ,och övriga off iciell;u instilutioner, varjärnte
ilen åtager sig att för ifrågavaranile tidnin,gars räkning ut-
föra journalistiska uppclrag av.olika slag - intervju,er, reierat
etc. _Svenska n'otisbyrån åter tillhar:-dahåller Stockholmspres_
sen lokala nyheter, huvuclsakligen referat från rättegängar,
Iöreningssammantråden och kongresser, familjehögtå"." o"

In,om huvu'cikontorets inrikesavdelnitrg linnes sedan år
1910 en riksdagsavilelning med uppgi{t att förse
pressen med. reierat och annat materiel från riksrlagerl.
Samtliga Stockholmstidninganmerl undanlag av Social-Demo-
kraten ioch Politiken ha såluncla uppciragit åt telegrambyrån
att förse dem med riksda,qsreferat.

Se'dan ett år tillbal<a finnes dessutom iirom inrike s-
avilelningen ten socialpolitisk avalelning merl spe.
ciell uppgift att införskaffa och tili pressen vidarebeforclra.
nyheter från ,de politiska partierna, arb,etarnas och ar.
betsgivarnas,organisati,oner,,rlen booperativa rönelsen samt
sjukkasse-,och nrrkterhetsrörelserna. En likna,ncle avrlel-
pirg har nlligen inrättats inom byråns Giitebgorssfilial, diir
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ilen kombinerats metl en notisbyrå, motsvarancl'e Svenska
notisbyrån i Stockholm.

För att kunna göra sig en lörestillning om hur stor
omfattning byråns journalisti.ska verksamhet f. nrr. har, behö-
ver man endast taga del av några statistiska data..

An,taJet rord i cle utlåindska ielegram, som år 1915
ingingo direkt till byråns hu'r'uclkontor, utgjorde omkring
480,000 orcl untler 1916 till i runt tal 700,000. Där-
till komma ett högst betyclancle antal telegram, som trän-
siterats från Reuter till Petrograd och vice versa, och
vars ordantal torcle ha varit ungefiir lika sbort som de
ovan ,anförda, samt de telegram, som telefoniskt befortlrats
över Danmarli 'och b)'råns IIalmöfilial. Ordantalet i dessa
senare utgjorcte år 1916 av omkrfurg 650,000.

I angivna orclantal å till byrån tlirekt ingångna utlands-
telegram äro icke medräknacle den ansenliga mångld pro-
paganclatelegram från båda krigförande sirclorna, varmed vårt
land, kanske i högre grail än andra neutrala läncler, under
kriget översvämmats ,och vilka icke utan brott mot byråns
plilrt sås.om opartisk relerent skulle kunrra riistribueras.
B;rrån har nämligen tnott sig kunna och böra faststäIla
v'issa principer ,orn 'en f ullkomligt ,opolitisk celr.
sur i den välgrunilade övertygelsen att en dylik, ho,nse-
krent åt alla håll genornförcl inskränkning i de internabio-
nella krigsh,e.tsarnas giftagitation endast kan vara till gagn.

Dessa principer åro i byråns styrelseberättelse för år
1915 återgivna på. Iöljande sätt:

). . ,, Telegram användas sålunda icke d, å
1) innehållet är stridande mot Sverig,es intressen och

dess,offentliggörande vore skaclli'gt;
2) cle innehålla beskyllningar m,ot motståndaren för

under kriget begångna omänskligheter eller skildringar av
sådana;

3) de innehåila kriinkande påståenden mot fientlig makts
statsöverhuvud eller regerancle hus samt

4) de innehålla meildelanrclen om händels,er, som skulle
ha inträffat i fiendens land, om tillstånd,et dår o. clyl.,
enär man därvid omöjligen kan lörutsätta ett opartiskt
ontdöme och uppgifterna ej kunna kontrolleras såsom ofta
citat ur här e j föreliggande tiilningar samt i allmänheit
återgivancl,e av artiklai ur den fientliga pressen, därest
do ick,e samtidigt uppiagas till b'emöfancle eller hommcn-
tera,s.>

Från huvudkvart,erets inrik,esavdelning expedierades år
1915 romkring 6,000 och år 1916 upp eLrnot 9,000 telegram.

*151-

Svenska T,elegrambyrån har förb,inrlelse med prakt"iskt
tagit hela lan,cl,ets nyhetspress, varjäm,te ett sLort antal
privatpersoner, affiirsföretag och institutioner i såviiJ Stock-
h'o m som lariclsorten abonnera pä dess nyheter.

Förmedling,en 'av nyheternra in'o,m lanil,et sker m€r2in-
dels pr telefon; telegrafen anviintles enrlast i untlantagsfail.

Förutom den rent journalistiska verksamhete,n bedriver
byrån en ornfattancle annLonsf örm,edling till pressen
genom en till Stockholm förlagd annonsbyrå. (Ch,ef : direkt{tr
Hel g e Hir sch), med {ilialer i Göteborg, Malmö, Sunrlsvall,
N,orrköping, Hälsingborg m. fl. platser.*

Bland övriga specialavcleliningar inom telegrambyrån kan
nåmnas p r e s s u r kl i p p a vd e I n i n g e n, s.om betjiinar
ett stort antal privatp,ersoner, organisatione4 affii^rsförelag
och 'institutioner av olika slag med urklipp av ariiklai
ur svenska och utländska tidningar, samt byråns k I i.
schdavd,elning, med uppgift att förse särskilt la.nilsorts.
pressen rned illustratironsmateriel.

Inom Svenska T,elegrambyrån äro f. n. ornkring ott-
huntlrafemtio pers.oner sysselsatta. Härtill komma et1 par
hunclra korrespondenter, spridcla över hela iandet. Korre.
spondenterna åiro i regel meriarbetare i tidningar, vilka
abonnera på telegrambyråns nyhetsrnateriel.

Under sommare,n 1915 g*ronauAr* Slockholms Annons-
byrå ,och de första stegen togos till erhåIlanile av uilåndska
horresponilenter för förmedling av nyheter från Fra,nkriko
och England till Sverige. Den 1 d,ecember 1915 voro
rlessa anorclningar så lå"ngt framskriclna att Stockholms
Tel,egrambyrå kunci.e börja sin v,erksamhet, varyiil re-
daktör Arvid Selling, som und,er någon ticl förut haft en
egen liknande verksamhet - Sellings Telegrambyrå - an-
togs som utrikesr'erlaktör.

Byråns grundläggare r,eilaktör H jalmar Lundb erg
har alltjämt bibehå11it ledningen av såvril b'yråns skono-
miska utvecklimg som det redaktion,ella arbe'fet, vilket han
emellertid uri,der 1916 delade nled retlaktör Gösta Olzon,
som secl'ermera övergått till bokförlagsverksamhet.

Efter att byrån erhåIlit abonnenter såviil. i huvudsta.
clen som i landsorten organiserades till riksdagens början

,, , ..' P"o 1 oktober öppnar annonsbyrån filialer i Köpenhamn ochÄrlstranra.
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i ianuari 1916 en inrikesavclelning, vilken till att
't*"-å"4 

huvuclsakligen syssla'de metl reportage - ej rcfe-

;;i'- från riksdagen-. Så småningom utvecklades byråns

u"b.t* *.t och mår, och för inrikesredaktionen anställcle

*an r.dutt uncler sommaren 1916 ett flertal meclarbetare

j?i,rnte annan Personal'
tsyråns utrikesavilelning bar sårskilt lagt an

på nyheter från Frankrike, Englancl, Amerika och Italien

åamt 
"Skandinavien. NIed Ryssland har byrån icke upprlittat

någon förbindels'e och med Tysklancl ansågs t' v' en för-

biJdels,e vara av mindre vikt, clå pressen redan förut
därifrån ansågs vara synrnerligen väl betjänad'
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en mängcl uUäntlska framståentle publikati'oner' som icke

förut funnits till salu i Sverige'----nen 
tredje nyh'etsförmedlingsbyrä1 i^v1t lancl' Pre s s-

centralen, stårtades den llarruari 1916 av.Aktieb'olaget

Samorganisation"o,'.* ekonomiik sammansluining inom ilen

socialilemokratiska Pressen.
Enligt clen ursprungliga planen för denna byrå' skulle

den fräåst ha till upplift alt forse de socia]ilemokratiska

åäri"g"t"" *ed nyltniå från arbetarevii'rlclen, men verk-

rlrnft"i." latles dock från början så, atI den kom att

giiflu 
- 

-uaf ing uo alla slags nyheter icke.. btott till de

iociatclemokraiiska titlningarna utan även till tidningar av

u"nu" polititk färg. F. n. ager såiunda.byrån förbintlelser

metl eti 25-tai tidningar i lanrlsorten, varjämte ilen i mindre

lrt.tra"toing betjänJhuvudstaclspressen' Av,d'e socialdeimo-

kratiska tiäningarna äro ungef är halva ant'aIet f asta aborn'

nenter på såväi Presscentralen som Svenska Telegrambyråns

nyhefer.--'-- pr.rr.r,.tralen har hittiils förnämligasb förm'etllat in-

ländska nyheter,'men förmecllar även ryska och engelska

;;;;: tie ryst<a nyheterna erhålles fråm tlen i Petrogracl

under kriget upprättade pressagenturel i{o{d'S.yg - en-mot-

.""ngrr"i"1il'åen tikalädes iniler kriget startade Korre-

*poni"n* Norclen i Berlin - och de engelska levereras

byrån av tidningen Morning Post - 
i Lonclon'

CheI för Preiscentralen är ledaktör Hans Leantler
och för den inom byrån imrätlade annonsagentuten'
hr Einar Henriksson. 

r

Do olika byräernas ,tyiutt' sign'eras i regel i tld'
oiogu*u. Suerrska Telegrambyrån: jrrgnai'ur ?i'r Sv' T''

ItåZr.n"r** Telcgrambyråi- Sthlt"t T'B' och Presscentralen

Pr. C.

Posthistorll<'
År r616 inrättades i Svergc ordinaric post'r' som fortskaffades med

ts.r.å"' bua', till en början 
"n ?a"g ; -vcckrn, mellan Stockholm och rikets

:ää?;,""u"'i; ;;i' ;;.;; Ltt"i' R;d"ond" posrcr inrärtades-i Frankrike t6zz'

ö;#^.i. ,e;r,'E^gi""d-,e:s, Su*g" r6+ti-'och-Rvssland r663' I Sverge had.e

i'"";äö";;;;;;;1";; blivit- olpna?e i 
-alla 

rikeis släder ävcnsom å en och

annan ort På landet.''"*"Å;''å;"';;rGit i Bet" en internationell posttraktat, gcnom vilkcn samt-
rt- fir'."äJt* 

""i"*.'iå^-t-fgvpt"" 
o"h .Ät"tikus Förenia itater sammanslöto

l1""'tiii'Ji-io."r;;; ;;h r"iiiiatta" elt nedsati' uniformt porlo för korres-

;jå'i;;r;'^Jirå"'"ir^ i"*"'ia^J"t. D"nnu förcning' sedan rd'8 kållad Världs-
nosrförenineen. o*t"tr", ^u^".i'"atät"ii"t" 

ä"^ c'ivilisciade'varlden och har

;;fö;;;s:tp"^kt i lnternationella postbyrån i Bern'

il

Stockhollns TelegrarnbYrås
chef, redaktör

Hjalmar Lund.berg.

Presscentralens chef,
redaktör Hans Leartder.

En av byråns avtlelningar som tagit rätt stor om-

f,attning ii^r korrespond'enserna tiII utlandet'
Den framshjutna plats blanil de n'eutrala som Sverige inta-
ger har m,edfört ett starkt begär från uUåndska tidrringar,
ielegrambyråer ,och anclra insrtitutioner att snabbt erhålIa

alla- svenska nyheter av vikt. Det arbete som pågått

för inkallande av en internationell socialistisk freilshon'
ferens i Stockholm bitlr'og även i viss mån att öka detta'

b,egär. Stockholms Telegrambyrå ,har nu 
. 
ett antal mot-

ta[are av svenska nyheter i såvål europeiska som utorn'

europeiska 1äntler.
ben till telegrambyrån knutna annonsbyrån förfogar

över ett annons' och tiilningskontor vicl Hamngatan, vilket
öppnarles r,edan 1915 ,o'ch tillförcle byrån en ej oansenlig
anir'onsstock för såviil svenska som utländska ticlningar
jiimie en rätt omlattande titlningsförsäljning, däri inb'egripet
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omöjliLgt att såga, om patienten litler av, Iåt oss säga, in'

fluenzi, begynlantle iungsot, hjärtfel eller kaarske någon an-

nan åkomÅa. Först rJsulfatei av läkarens undersök'
n i n g, som sarrr-rnanstålles med clen sjukes egna upplys-

ningai om sirr sjuktlom och vilket allt bör peka åt samma

hålt, ger llet riktiga svaret.

Råd vid s.lukdomar och
olyc ksf all.

En del viktiga kapitel ur läkärboken.

Av d:r Runar C. öhman.

an,slutning till ticligare i kalendern publicerade
>Råcl vid sjukdomsfali och olyckihändel-
s o r> (Folkkalendern 1912) göras hiir några nya plock ur
läharbokens 'outtömliga skattkammare. Då avsikten varit
att småningom, så vitt rnöjligt, beröra flere olika sidor av
sjukdomslåran och en ciel andra i sammanhang härmed stå-
cnde spörsmål, har helt naturligt inga vidlyftiga utligg-
ningar i detalj kunarat ifrågahomma. Råden äro därlör kort-
fattade roch på sak gåe'nile och böra såsom såda"na tagas och
betraktas. Forts. följer i nästa års kalender.

1. Några vanliga sjukdomstecken (-symptom).

Man bör göra noggrann skillnatl mellan sjukdom och
sjukdomstecken ell,er symptom. En och samma sjukrlom
kan Iörete en massa olika tecken, vilka var för sig icke
alls behöva för sjukd,omen i fråga vara särskilt utmärlande.
I'Iiir ett exempel: En person infinner sig hos låkaren och
klagar över en kiinsla av hetta i kroppen, fr,ossa, svettning,
hjärtklappnin,g, hosta, dåtig aptit. Av vilken sjukdom lidJr
den sjuke? Allen,ast på grund av de$sa uppgifter är det

Huru viktigt det
än är alt skilja
mellan symPtorn
,och s jukdom, så

bör det likväl
påpekas, att be-

handlingen av en

s.lukclom i många
fall måste inskrän'
ka sig till en be-

hanrlling av endast
s jukilomstecknen.

Febers juka exem"
pelvis sköias i storb
sett enligt enatran-
da grunclsatser, ehu'
ru som kånt, leber
kan härletla sig 1rån
vitt skilda sjuhdo-
mar.

Feber. ^t\ngåen-
rle febern, dess

symptom, crsaker
och behandling här-
skar hos en st'or
del av allmänhe-
ten allileles för-
rråingtla och fel'
aktiga Iörestäilnin'
gar.

Bil,d 1.

Feber- . Rums- Bad-
termometer. termometer' termometer'

Febern är ingen sjålvständig sjukd'om, utan tecken på

att en sjuklig ptocess finnes i kroppen, ett s-jukdomssymp-

tom alltså. I det stora flertalet fall - dock icke i alla _-

beror ilen på ait i kroppen inträngt bakterier, cl'essa miklo-

skopiskt .åå *1uL,lo-saistrare. Så tu förhållandet vid iri-

fluenza, lunginfiammation, tyfus, blodförgiftning, difteri, hals-

fluss, och e"n mängd anclra feberåkommor. Dessa bakterier

alstra i kroppen giftiga :irnne,n, vilka i sin tur ge anled'
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ning till ett ökat sönderfall av kroppens vävnacler, en steg-
rad ämnesomsättning. Till följd härav blir värmebildnin_
gen i kroppen ökad, kroppst,emp,eraturen stegras över det nor,
mal:u - och leber inträder.

Huru konstatera vi nu om en person har feber eller
icke ? Detta sker naturligtvis mecl febertermometern, enIika nyttig s'om billi,g tingest, som icke borde få saknas i
något hem. Att, såsom rnången gång sker, endast g,enom att
känna. på den sjukes kropp taga reda på om han har febereller icke, iir alldeles otillföriiiligt o.l, f,i, ofta på villo-vägar. 'Iemperaturtagni,ngen är ju ingen svår konsi. F,örst
övertygar man sig om att kvicksilvcrpelaren står und,er d,ct
rötla strecket 37o, och om så icke ar Ihlet slår man ner den.
Sedan placeras termometern antingen i armhålan_, munnen
eller äniltarmeur. Mätningen i armhålan är den me.st bruk_
ligzr, men minst tillförliiliga. Härvid bör man n,oga iakt_
taga att armen ligg,er stadigt till sida"n, att inga klidesper-
sedlar komma emellan. 'Ierm,om,etern måste ligga kvar oiub-
bad 10, helst 15 min. Införa vi åter termoiretern i mun-
nen måste läpparna hållas noggrant slutna uniile.r 5 ,min. M.esttillförlitlig år temperaturtagningen i änrllarmen, ear rne,tod
som allti'd bör användas, då det gäller barn. Temrometern
bestrykes med vaselin ,eller ,nå,got annat fett, införes försik_tigt, blir _kvarliggantle 5 min. Måter man temperatur,en
!99 u" ,och samm,a person samtidigt i iiniltarmen och axel_
hålan, 'så visar termometern i åindtu"-un c:a t/z o högreän ,i axelhålan. Den saken bör håilas i minrret.

. IuI *Ur -nu 
grånsen mellan normal kroppsl,emperatur

och feb,er? Den normala kroppsiemperaturen i iindiur_nn
älr rom rnorgonen ,eller uppvaknandet g6,8o_g?o, stiger se_dy 

11de^r 
,eftermirddagstimmarna tiil B?;g ä Bl,bo, irir att

efber kl. 6-8 på aftonen åny,o falla. V,isar termometern högre
glaAta] a1 nu angir'fra, finnes fcber: linilrig feber til] gg,å",
hög.vid-39o och mycket hög över 40o. B"arn ha ofta no[
mycket 

- hög feber, utan att rletta i oclr för sig b,ehrivei
vara något or,oantle.

För att på ett tillförliiligt sätt kunna följa med tem_peraturen hos en sjuk person, får man såIunåa icke nöja
sig med eridast en mätning om dagen. Måt temperat.u-
1u* på morgonen kt. I och på af tonen kl. b_6 IAnteckna sedan re,sultatet på ett papper!
. Samtidigt med ilen stegrade kroppstemp,eraturen före_

I?Il:", ökat antal^puisslag, som eLt tecken på påskyniladnJartv:irksamhet En fullvuxen människas pdJ vuri.rar
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mellan ?0 och B0 slag i minuten. Vid feber kan pulsen
gå upp till 120-130 och nrer. Även andhämtningen är
påskyntlad.

Lämnar sålunda termometern ilet enila säkra u[slaget
på $eber, så få vi dock icke glömma att den {ebersjuke löre-
ter ,en mä,ngcl andra mer eller nnindre kända tecken. Lindrig
ieber kan yttra ,sig i något huvudvärk, värk i 'rlika de-
lar av kroppen, törst, trötthet; huden kännes het. Stiger
febern blir tungan torr, vitbelagd, ögonen glänsande, ailmän
oro intråder, ja, yrsel och medvetslöshet kan clå och då före-
komma. Sundom sätter feberr i med våldsam frossbryt-
ning. Då temperaturen. sjunker inträcler riklig svct,tu.ing.
\ricl långvariga febertillstånd, exempelvis vid lungsot, är
svettning på nätterna mycket vanlig. Även observeras att
urinen hos lebersjuha har mörk färg ,och en rödektig botten-
sats avsätter sig.

Fluru bör nu en febersjuk människa skötas?
Ett oeftergivligt villkor är att han omerlelbart -rntag,er 

sän-
gen ,och biir tlär kvarligganile tills febern
å r ö v e r. Detta är A. och O. i all feberbehandling ! Luf-
ten i sjukrummet bör hållas ren och sval. F'öilan måste
vara tillräcklig, men lättsmält: mjöIk, vällingar, fuuktsopp.cr,
löskokta ägg, buliong. Kött och kryddad mat undvikes.
Viktigt är även at[ den sjuhe tillföres riklig dryck: vat-
ten, uppfriskat meil litet citronsaf t exempeelvis, te o. dyl.
Vid febertillstånd är det alltid skäl att tiilkalla läkare för att
få klargj'ort, varifrån febern härleder sig.

Huvuilvärk förekomrner vid en massa olika sjukcloms-
och svaghetstillstånd. Feber har redan nåmnts. Andra
orsaker ha vi i 'en del förgiftningar: tobak, alkohol, kolos.
Nlycket vanlig är huvudvärk vid överansträngning, sömn-
löshet, nervsva"ghet, blorlbrist, blodöverfyllnail,i hjärnan;
vidare vid en ilel ma,g-, tarm- och underlivsåkommor, hjärt-
och njurlidanden. öron-, näs- och ögonsjukdomar ge åven
ds icke säl1an a"nleclning til1 huvudvärk. Vicl åkommor i
hjårnan, cless blodkärl ,och hinnor framtråder huvuclvärk
som ett viktigt symptom.

Behandlingen av huvutlvärken måste i alla fall
naturligtvis rikta sig mot den sjuktlom, som är dess upp-
hov. Är blodfattigdom eller nervsvaghet orsaken, måste
blodet ,och nerverna stärkas genom lämplig skötsel. Finnes
en näsåkomma måste denna b,ehandlas. Där,om får allt
läkaren ge närmare beskerl. AlIt öv,erdrivet bruk av de
omtyckta huvudviirkspulvren måste unrlvikas. Tillfällig lind-
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ring ge kalia /omelag på huvuclet, ispåse, huvutlmassage,
varma eller kalla fotbarl.

Svinttel förekommer ,ofta tillsammans meil huvudvärk,
och kan liksom denna utgöra tecken på blodbrist och all.
måin svaghet, men även åkommor i h järnan, hjartat och
njurarna ge anledning till de,nsamma. Förefinnes svår svin-
del samtidigt med öronflytning ,och huvudvärk bör saken
tagas synnerligen allvarligt. Ett inbrott av varet från örat
i. hjårnan kan vara för handen.

Hos gamla personel äro svinclel, huvudvi,rk och öron.
susning mycket vanliga och xtgöra då icke sällan tecken på
en mer eller mindre långt framskridcn kalkbildning av
hjärnans blodkär'I. I sistnämnc.la fali kan 20-25 droppar
valerianatinktur varå tiil någon nytta.

Kramp kan härleila sig från olika sjulidornstili-
stånd i h;järnan och nervsystemet, på vilka det här åir
omöjliet att närmare ingå. Nämnas må blott kramp hos
personer, som lida av fallandesjuka, svåra nervsjukdomar
samt hos små barn synnerligen ofta förclrommande kramp.
Ilär hänvisas ti11 Folkkalenrl,ern 1916.

Far kvi rna under havand.eskap kramp är fara å
fårde ,och bör låkare omedelbart tillkallas.

Värk och stygn i bröstet. Lungorna äro i sig
sjålva känslolösa. Även utbredda lörstöringar i clem kunni
försiggå alldeles utan smiirtor. Det hiinder såluncla iclte
säIlan att personcr med lungsot, hos vilka sjukdomen reclan
år långt framskridear, icke känna någon s,om helst vårk.
Detta är synb:r.rligen ett mycket viktigt faktum att hålla i
minnet. Huru ,ofta händer det icke att läkaren har myc-
ket svårt att övertyga en iungsjuk om att han har fel i
lungorna och att han i tid måste sköta sig. Han ka^rr omöj.
ligen fatta att lung.orna hunna vara sjuka, utan att sjuk-
domen ger sig tili k:inna genom sticlcnin.gar, värk eller dyl.
Så är emellertid oita fallet. Smärtor i bröstet utlösas
från lungsäcken, bröstmusklerna eller bröstnerverna. Är
så.lunda någon av dem säte för sjukdom uppstår värk eller
stygn. Så exempelvis in{lammation i lungs,äcken, reu.
matism i musklerna o. s. v. Svåra smårtor i hjärttrakten
kunna även ge anledning,att tänka på ett hjärtiidande.

För att smi.irt,orna i bröstet skola kunna bli löremål
för behandling måsie naturligtvis läkare först honstatera
varifrån de härleda sig. I första hand kan våtvårmande
omslag, ingnidning med kloroform- eller kamferliniment möj-
ligen ge linclring.
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Hjärtklappning är ett sjukclomssymptom, som fål

oftast förekommer viri allmän nsrlsättnirrg av kroppskraf-
terna, nervsvaghet, blodbrist, men även vid de viirkligt
svåra åkommorna i hjärtat och njurarna. Lungsjuka lida
olla av påskyn.dad hjärtvärksamhet.

Är hj:i-rtklappningen höggraclig bör sängläge intagas och
en kall kompress placeras på hjärttrakten. Invåirbes kan
något iugnande medel, exempelvis 20-30 tlroppar valeriana-
tinktur vara till nytta.

Autltåppa. Nåirmast tånlcer ma:r hårvid på åkommor
i luqgorn,a. Vid långt fra"mskriden lungsot, clå itora partier
av lungorna iiro förstörda, måste en naturlig 1öljcl bli att
andhämtningen i betydlig grad lörsvåras. Vid lunginflarn-
mation, där de otaliga små lungblåsorna äro fyllda med
våtska och utsvetta e, celler, uppstar även andtäppa. En
annan mycket vanlig orsak till >lungt brösb är lungutvi,clg-
ningen eller lunguppblåsningen, som består däri, att clen
i lungorna förefintliga. elastiska bindvåven >utury[tjats>; lung-
blåsorna bli slappa. och utvicigade. Vanligen lider den sjuke
samtidigt av luftrörskalarrer ooh hosta, som förvär.rras un-
der höst och vinter, men lörbättras under vår ocli, sommar.

Behandlingen av denna vanliga åkomma hos
kroppsarbetare ärr otacksam och svår, så mycket mer sorn
det viktigaste här b,orde vara att unilvika allt ansträngancle
och tyngre kroppsarbete. Gen,om kallvattenbehanciling bör
kr,oppen stärka.s ,och göras mindre moitaglig för förkylning.
Den ständiga keitarren bör lindras med slemlösancl,e me-
del (se vidare uncler >Hostn!).

Anrltäpp:r. åir viilare etl synnerligen framträdande symp-
tom virl svåra hjärtf el ,och njuråkommofl HärtiII
hommer ofta nog i höggrarliga fali en allmän svulln;r.cl i
hela kroppen, s. k. r'attusot. Den sjrke är clå tvungen
att intqga sängen. I-Iärvid kan synnerligen stor lä,ttnacl
bereclas, om man låter patienten intaga halvsittancle
ståillning genom att bakom hans rygg placera flera clynor
eller en för iirndamålet gjord ställning. (Bild 2.) En kail-
vatteniluk över pannan, varmt te, nerviindroppar (20 drop-
par i mjölk) eller valerianadroppar (20 droppar) kan även
skänka någon lindring tills 1äkare hunnit tillkallas.

Hosta. Långvarig hosta bör alJticl ge anledning till
besök hos läkare, för a.tt få utrett, huruvida någon enkel
strup- ell.er lungkatarr föreligger eller möjligen någ.on svå-
rare åkomma, exempelvis lungsot. [4an må undvika att
i längden använda hostdroppa.r av olika slag, utan att först
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.Erld, 2. Sjuksang mcd ryggställning och sängtrord.

ha kiargiort varpå hosten bcror. Hosta efter g r u n al I i g

lörkylning kan man i borjan försöka kurera mecl stora
$ängder varm mjölh eiler te och därefter följande varm
rnbäddning tills svettning inträclcr. Såsorn slemlösande me'
clel kunna rekommenderas: honung; salmiakrnixtur (en mat-
sked fyra ggr dagligen), anisclroppar (f5-20 droppar tre
ggr dagligen) ,ellet emsersalt (en knivsudd i ett glas varm
rnlolk fte.e ggr dagligen). Även inandning av ångor frän
kokhett vatten, till vilhet /s-1 tesked renacl terpentin ti1l'
sats, kan vara till nytta.

Blotliga upphostning&r' kunna å ena sidan vara
tecken på en allvarlig åkomma i iungorna, vanligtvis lung-
sot, å anclra siclan vara av allileles oshyldlg beskaffenh'ct.
Hostas klar skummig blod upp i större mångder, så rnåste

man antaga att tict härstammar från lungorna. Hår har
den tuberkulösa processen vuxit in i och skadat ett blod-
kärl. En blodstörtning kan då ofta nog vara clet första
uppenbara symptomet på lungsot, utan att personen i fråga
för övrigt tidigare känt sig sjuk. Yttig t,illblandning av blod
till upphostat slem kan tläremot komma från strupein,
svalget, näsa"n eller munnen.

I aila fall bör man, då misstanke föreligger att blodet
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kommer från lungorna, kn"lla på iiikarc. Likväl år det icke
skäl atI omcilelbart utsåtta tlen sjuke själv för läugre och
svårare transporber. Han bör genasl intaga sitngen, en
kall kompress 'eller ispåse Iägges på hjärltrakten. Invärtes
ges små isbilar och salt. Varma och alkoholhaltiga ilryc-
ker undvikas. Så långe blod ännu visar sig i upphost'
rirgarna, får dcn sjuke icke llirnna sängen. (Se i övrigt.
arbetet r>f)cn vita pcsLen>, ar. rned. d:r V. lerglund,
lrrams f öriag).

lcke direkt blodiga, men mera rost{ärgarle upphosl
ningar har man vid den åkta Iunginfiammationern.
IIär är likväl insjuknandot från första början häftigt: feber,
svåra stygn, oro.

Buksmär'tor kunna vara av många olika slag. Låt
oss till en början merl några.ord beröra de svåra, livs-
Iarliga åkommorna i bukenl Starka, plötsligt på-
kommande smårtor till höger nedtill i buken, åtftiljda av
feber och iilamående äro väl i de flcsta fall Iramkallade
av s. k. blindtarmsinflammation Hos kvinno." ka.n man
likväl även tänka på irliommor i uncleriivet. Ytlerst hiiJ-
tiga plågor under bröstct och uppkastningar föranlctlas ex-
empclvis av ett >brustc[ magsår>. Detta år i a1] synner-
het fallet om rlen sjuke ticligåre ha{t magbesvär. X{cn ävcn
r:n s. k. gallslenskolih kan ifrågakornina. Icl<e niirmare
lokaliserailo svåra, plötsligt inträrlandc smårlor, åtiö1jda av
förstoppning, uppkastningar kunna vara synpton på en an-
nan lir,sfarlig åkournra i buken: talm.vrerl ellcr knut på
tarrnen o. dyl. Ett ickc mindre farligl sjuirdornslillstånil in-
träiler tillföl jil av s. k. inklämt bråch: svåra smärtor i
,iidigare för handcn varantle bråcksvtrist, förstoppning, upp-
lkastningar.

Ett gemensarnt känneteckcn på alla rlessa livs{arliga
åhommor i bukcn är det sVårt angripna tillsi.ånd. i vil-
ket den sjuke befin,ner sig. Vad b'ehancllingem ay
dem bcträffar kan endast ett råd givas: bcge cr oförtövat
tiIL låkarel Det kan gälla livetl

Utom cle nu niimncla sjukclomarna i buken linoes det
ett otal andrå, som förorsaka smiil[or och bränningar:
magkatarr, magsår, magkrä,Ita, netvösa besvir, magsyra,
väderspånningar, för:sLoppning o. s. v. Bchandlingcn
arv clessa måste iäkarcn bostämma. Lindring gcr o{ta nog
heta elier våtvarmande omslag på buken, grötpåsc o. dyl.
Invårtes en tesked soda-

1rfr'ol&lkalerulern 7918.
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flppkastningar kunna ftjranlealas av de redan nåimnda

magåhomm,orna, meo äv,en sjukdomar i hjiirnan, njurarna
m. fl. organ ge ofta anledning till dem. Under havarndLe-
skapets första tiiler lida kvinnor icke sällan av illamåend,e
och mer eller mindre svåra uppkastningar.

Förehommer blod i uppkastningarna kan rletta
komma från ett blödanrd,e magsår eller en långt framskriden
magkräfta. Det uppkastade biodet åir då svart som kaffe.
sump.
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terna lrän början i högre grail angripna bör läkare råd-
frågas.

n'örstoppning kap bero på någon av cl'e tirligare
nämnda mag. eller tarmåkomnolna, magsår, maghatarr,
bandmask. En sjukdom som ,ofta är orsak tili förstopp-
ning är iie s. k. hämor,oiderna. D. v. s. åderknu-
tar, utspända bloilåtlror i åniltarmen, vilka ligga antingen
utanför eiler innanför stoimynningen. De ge ,ofta anled-
ning till blödningar, svåra smärtor, hlåda, bulnad. Perso-
ner som lida av sjukclomen böra lramför allt sörja, {ör dag-
lig lätt avföring. Vidare är i renligheiens intresse
sittbad och avtvättningar att rekommendera. Vid
smä,rtor och svullnrad användes blyvattenomslag. Radikalt
b,otas hämoroiclerna genom operation, som vicl upprepade
blödningar och inflamationer bör anbefallas.

Utom de redan angivna ,orsakerna tili trög avföring, ges
d'et en mängd andra, av vilka må nåimnas nervösa besvär,
blodbrist, svaghet i bukpressen, alhnåi,n slapphet i tar-
mårna, ryggmärgslid,ancle m. fi.

Vail sedan behancllingen av förstoppning beträf-
far, måste d'en naturligtvis främst rikta sig mot grunrlor-
sa,ken. Såsom allmän regel gäller att icke i förtiil gripa
tili avföringsmedel, av vilka gu'nås finnes ett otal. Man
bör i främsta rummet genom lämplig f öcla reglera
avföringen. Ämnen från vil.rtriket föreilragas:.morötter,
plommon, torkacl eller otorkad frukt, tillredda på olika sätt
b,orde icke vara svåra att anskaffa; viclare fruktgelöer, Irukt-
safter, 'surt bröd, grahambröil, honung. Även rehommen.
deras massage aV buken om rnorgonen på nykt'er mago.
En försiktig vattenbehandling kan också tagas meil i be-
traktande: ,kalla sittbad (12" C.) unde.r 5 min. Måste av-
f öringsmeclel tillgripas bör man göra skillnad mella.n
de lindrigare och mera kraftigt yerkande. Till de förra{ räk-
nas ,karlsbadersalt (1 tesked på r/a ltr. llumt vatten), sam.
mansatt lakritspulver (1-3 teskeilar), bittervatt'en (l-2
vinglas), 2-3 rabarbertabletter. Kraftigt verkande är ri
cin,olja (en matsked), som icke dlls låmpar sig {ör längre
ticls bruk, utan enda"sI intages då en gångför alla cn or-
dentlig rensning av tarmar skal1 åstadkommas. De[ samma
gäller även de lösande lavemängcn.

Den omedelbara behantllingen bör vara vila, is-
påse eller kalla omslag på magen. Den sjuke bö,r avstå lrän
all föda under de niirmaste dygnen. Endast små isbita^r
eller små klunkar kallt vatiein förtäres. En sådan sviilikur
?ir ofta av ypperlig vii.rkan. Endast småningom ger nu"rr
den sjuke låti Iöda: haverslem, katl mjölk i små portion,er,
bärsoppa.

^ _ ,L9* Fage) eller diarr6 har s,in ors,ak i otjrinlig
föda, förgittningar, förky.lning, mask, tyfus, röclsot, iuber--
kulösa tarmsår o. s. v.

Långvarig feber, starkt angripet allmiint tillstånd, slö-
het, huvudvärk, yrsel åtföijda av två till fyra ärtgula lösa
uttömningar i clygnet tala för tarmtyfus. - Synnerligen
täta, slemmiga något blodblandaile avlöringar med häftiga
trli.rgnirgar och smärtor i ändtarmen äro teckcn på röä-
sot. - Har en lungsjuk ihåIland,o diarrder lir clelta.ofla
synrptom på samtidig förekomst av tuberkulösa. tarm-
s år.

Omr-åxlande Iös och hård mage, sura uppstötningar,
hetshunger, svindel, uppkastningar kun'na ge anledning att
tiinka på bandmask. De fördrivas bäst merl 10-12
gram karnala pulver, en flaska Filicon, eller B-4 gram fi
licinextrakt i kapslar, allt beräknat för fullvuxna. Na,got
av al€ssa maskmeclel intages om m,orgonen på nykter rnage;
två timmar senare något avlöringsme.ilel, ett glas bitter-
vatten eller en matsked recinolja.

Sommartid förekommer ofta häftiga diar-
r 6 e r, stundom meil uppkastningar ,och plågor i buken.
Här gör den sjuho klokt i att genast från början duktigt
knappa in på fö'dan: en elier två dagars svtiltkur under
förtåranrie endast av blåbärss'oppa eller h,avr.eslern är i
regeln nog för att häva det tonda. Lämpligen inled,es denna
kur merl ett arvföringsmedel: t. ,ex. en matsked ricinolja.
För att häva fiirsten ges rikligt kallt, svagt te. Äro kraf-

I)e stönro svenska sJöar:nas höJd över havet och
största djup.

Y^nern 44 m. höjd,89 m- djup, Vettern 88 m, höjd, rr9 m. djup, Ma-
laren o'3-o'6 m. höjd, övcr 20 m. djup, Hjalmaren z3 m. htijd, 15 m. djup.
Stoasjön z9z m. hOjd, 9o m. djup, Siljan 165 m. höjd, örer t2S m. djup.
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ii.i'-Åd

Arbetarehem mens dyrtids-
h ushalln ing.

Några ord till husmödrarna.
Lv Thora HoIm.

Det iir nu snart tr,e åf gångna seda^n dyrtidenr spöko
skymtade vid horisonten. Och f-Or varje år," r,arje måirad,
som gått, har del rVckt oss närmare in 'på livel. Dei
har t_vingat husmödrarna till en oavlåt1ig kdnp för 6rödet
och det är nästan derr tyngsta börrlan, öom tagts på rl,em.
Det är väl bland d,et mesi utpinande som finns itt dag efter
dag slän^digt nya bckymmcr dvka upp, dres[o mcr påko"stande
lust diirför at[ de äro så små. DeL läler kanske egenrlomligt
gl! ...ggu rså, rnen dessa tusen och ern svarig"heter aö
f aktiskt mer nervslitaririe - stäridigt återkomriande och
utan skönjbart slut soln de äro - än ett eller annat större
bekyrnmer. Det är inorn hushållets område så litet att
taga fasta-på för:råirvarande. Tiliförscln är ojämn och priser-na ,ombytliga. Den inte minsta förargelsen åstadko^mmes
av dc jobbaraktigt uppskruvade pris,ernä. Vad återstår dåför husmödrarna? Ja, ciet åtörfall,er allti,d ytterst pä
dem att klara 

"svårighreåerna.- 
De få frångå de vaäli,ga fOd',o_

ärnnena ett efter ett och kasta sig övär surrogatärr. Nuä:.,, d.etta ett. mycket omtvislat till"vägagångs.sltt och att meningar:ne äro clclade frarngår av uttivök så_
dana. som: Man skall vål inte äl.a svinmat heller, eller:
Förr_ är i1g utan, än jag äter gräs o. s. v. d all yariatioo.

Man kan så viil föistå, att en p€rson, som vant sig
virl.. en viss .diet,. blir bragt ur ba"dö hum'ör och fattnin[
inJör €p. omläggning av d,önsamma. IVIer, 4 +ad; a sida";
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rnåste man förstå, att inför em så tillspetsad situation
s,otm_ _ dyrtidcn_ f örsöka att rncd bista vil ja gö,ra mesta
möliiga av _ det som står till buds. tlui olta har ej
en trött oc_h utpinad husmoder velat komma meil någoi
annat än det lörr bru_kliga - något enklare, något b"il_
Iigare - ,rnen sLött på motstånd inom sin iamill. Detlir inte värt att komma m,ecl såilan mat som ej blivit gam.
ma.l, goal seci i hemmet och en man som ar al,lris så ivris
f ör reformer och nydaningrar på olika områdei Lrti. ui
]ry.r"n1tr. om han ej_får sin traditiönella biffstek. Nåväl, även
biffsteken måste komma till anvärrdning - men inte cien

lnlam... Dir.Iigger hörj;rn till en bätträ sakcrnas orilning.
Och vägen 

_ 
dit går över tvenne bloar - aktn,ingen f ör ail

put och.__disciplin vid matborden. Låt varje fö,doärnne
komma till sin rått såvål som mycket dnnat här i livet
o.ch lörakta ej där ciet enkla och lilla, du som i dittliv och leyerne . annårs vill låta dct neåtrampade få enplats. l\{en hur ofta hör man ej de mesi ringäkiande om-
dömen om olika enklure fishsoiter eller qröäsaker I l{an
häpnar, ör'er d,en oh1'ggliga klasskillnad so.i da, äger rum,en skillnad son-r skrpals av v;rna. tillgang och elt,.rfrågan.

De[ är annars med tlessa cnkla Jrdöämnen som mr.d
många enkla människor, skafta clem ,en tilll,alancle rlrikt ochde bli ,som förvandlade e ller med anilra ord, iosta på
d-em^ litet omsorg och iitet arbete .och ,uroitotnt, ,kåUIorvåra er. Jag skulle nu tala litet om dessa enkla föclo-
änrnen och ge några fingervisningar för deras förskönande.

. Vi 
- 
biirja rned fisk, . ty bland köttmaten fi,nns knap-past någon riitt, som ej är förståilcl och uppburen, oåhvillc jag då- framhålla ati fisk visserligen ståi iångt under

köttet, vad betrii-ffar näringsrikedo-, m"e^ i stället "ar 
-yc-ket 1åttsmält ,och dessutom inneLåller mvcket fosfor. sömåir utmärkt för hiärnan. d. v. s. nnan blir inteilis,ent

Lm.."l .äter. .rnyc.ket Iisk. Om nu en husmodor ncril;iggor
litet arbete vid tillrerhringen så har hon igen del.ta viil b"or-det. Försök om mö jligf att scrve ra f isf en benfri. Kolraav huvud och ben till ioppa son-r_ blir goti om driri läggcs
litet 

_ 
grönsaker och om den tillsåttes" med mjölk sä'mi

avredes. Koka fisken i kort spad och gör eri bra så,smed persilja eller senap uti. En så enkelt ansedcl fisk
som vitJing blir utmärkt om såsen avrecles med en aggula och
avsmakas med Iitet citronsaft eller i enklaste faii attilra.
I-Iur f in -och gotl blir ej str:ömming ,6yy1 man tar ut ,benet och
lägger dc__uppflikte fiskarna mot varandra med litet per,silla emellan, sedan väntler dem i saltat rågmjöl ,och' såstekcr dem.

- ,l'ud våra grönsakcr beträffar, äro de i hög gracl an-va"ndbara. Var äro b. ex. de gamla hederliga sopporna,
sorn förr i viirldcn voro -huvudingrediensen "'iA 

.Å'liiiigoch riklig middag i ett enkelt tr.ml' Si".lng- - var tillagaE
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j:: i,.it^, l''ör .mig tillhör dcn nrina brrndomsminnon; cnoag r v('cl(an [örekom alltid sluringon på bordet oc]r detkund_e hrinda att cien iblangl {örefoir. 'ottÅn. fag vlikahlandade. grönsaher s,om hclsi och skai arlrr"f;nt ,odt t ot uoem mJuKa trltsamnans med gryn ,och till sist litet råshalarl
l:.1?l,i:: Fin"s köilspad air ."siå i soppan, fa, Acn .iu 

"än
Kraltrgrrc smak. mon [ör näringcns skull är det överliddict.ucL cnda nårrnqsnka spad blunJ .dem man brukar slå" i
,trt_Li-C.::opp* är fläskspadet. Men clet blir det nog ont omI vurter. ]1n annan billig ,och bra soppa som kän kokasa1. de. flesla grönsaker "är pur6n. dån tiiugu, ,t-;;g.rönsakerna, t. ,ex. morötter,^ palsternackor och "Iifet purjo:lök kokas mjuka sarnt diroitär pu.rurur. d. 

'u. 
s. pressasgonom en sikf ellor sil fiir u'-, tosa sönder. 'Sedan

slås den passerade ma_ilan tillbaka i g.ytun, tar ett- upp_hot och avredes med litet vetemjöI. E";'1,Ä smula smörtillsäottes, och .soppan avsmakas miecl sali å.n p.ppu..ba ha vr flera enkla puddi!gar, som ställa sig bil_liga och bra, ehuru- IlerlaleL' av däm'tn"ppast kunna" före-Kommt arrnat än dir 
. 
gryn karr anskaJfåÄ BiodpucLJing,sillpudrling och kål- och" IiOttpudrliog t.-""*,- aro clock inommöjlighetens gränscr _och stäia sig "billiga, trots cle ökaileprr,sen å rä\-arorna. Kiitt ty.ckes bli gott om i vinter, churuknappast billigt. Sorn sovel letrakåt :ir ået ctock nästanno0vandrgt och särskilt det rrrallda kött,et blir i sin använd-

il:C _"] ;å dy1t. Huvuclvikten iigger doch åarpa, att hus-moocrn kan sln sak och att hon har intress-e' för hem-
1y9t. ninn; cj, intrcssc oeh ordningssinne hjäIper ej myc_l{cl. om mrlcrr l,lir billigrre, ty ävcn don billigasle mät kangenonr misslrushålJning bli dyrbar. Men en"husmor somKanner arnsvarskänsla,och som försLår vad det, betyderatt kunna sköta ett hem, ho r kan. hushålla äv,en unclerbistra tider.

Kaffe- och tesurrogat.
Av Fru lda llögsledt.

. förc ,,1,'n I, augusli 1gt4 vnro ,[e porsone.r, r.ilka i)vortf e rtt Ir'ko kal'le Iil]sa[[ rrre,i nigot slrg av surrogr,t,iiiLt riilinaile; rlett.a om man än un.iäntar eä stOrre elieininclre del kaffehatare eller folkhillsoivrande 
-pcrsone.s 

ur,.-
strängn ingar att få oss alla an,1ia, genorr f'öreclöme ochförelåsningar att förbäftra vår sr lk 

"."h 
ärr,lru-uårn oourro..Viss-erligen har scclan många år tillbaka i handeln f";;it.suntla och rensmakande pref,iarat. av oliha sridesslag, ;;-;;_såtlning,för dgl fö.I nrå.ngen slraclliga äkta b,önkaffetl'Åå" a"lnar docri \.arjt elt rclativt.,Iatal, scm bcgrgnat sig d:irav.Detta var oklokt, ity al.t Ilcra u.o p..p*'uåo itrå"ga voro
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kvar och i sitt slag förtråffliga, t. ex. >Kneippkaffe>,
>Cerreal> m. Il. Tänk huru hogt sk"uile vi nu ej ,ri"lå"ääräblotI för nåera Iå år scdan ".a f,;rf:itrrrii sädeskatfes]asi
.. Gradvis "trar unttcr de sistr ir;" ;,.;.i"-lärr.åireti 

"",iallt sä{1 prura av på sina prcrerriinner.';;;;;i'då"bti;
nödvändigastc varorna.-såviit,r,;, p; ä;; 

'.r"näna" 
på gränsonmellan dessa och de mindre nödv;indigå. (Lyxen tala viej om, den är nåont f ri"tionde, fol" 

-eil 
fåial erkomtig, omän på grund av sin"ar[ *e.sri"t ailUå"i oö åäi, 

',.iif 
så al man

flTl':-:tt, d:n .mångdrrbbi-ld gnnom rcirnrg"tsens ell,,r ,,,.s.'1-omIans JörsIorjngsghsr. ,lVu ir e:rr,e]lnrtid" taft" ;ntc-pr."iscn. nödvåindigheriairikel. n,.,, kan 
-;;;k- 

ei hell"r riknastill Iyxarriklaina, därri, naL oci 
-sc 

ii 
'"iangiigu iirrer rräncr.alll. för .djupr- in i folkndringen. fy"arr'"riii %,'ä;,,pr, 

"'ii'imar tänkcr rrå huru ofrjrstånäigr nltä;inJ;;åriga rdri oi.tciadärav, både en och r"å tår;;?";Ä-*jä.ii' ilen ändoct< är
f{tej m tämtigen 

-ogrumlad" gtäd jckä11å, både di kaffcpan-nan tronar på deI hemtrevjigl,.-dukade f.,ifieloraeL, eil"r i.nvliJ ombonaä av hustru olt;, b;;;-;i..ä"iiit mannens ar-betsplats, eller är en de..ensam;;;Ji". t.ärt"ro i en oftanog ganska gtädjelös tillvaro. Ä ;t ;i 
";-'r, a r i t skulteman snarare säsn i dessa_ kaffebristtider och snart 

"og 
;rL_så surro_gatbristrldor. Ty. q",;s; ;;l;;:; ;ppdi ,l,rrastisen, n:iren ]rtl del samvetslösa' jobl,are cj t,ingrf'tii Lus,.r,r i jandet

med dessa surrocat .ofter-sjn 
"g., iitlr%.n skumraskmctotler,

il,{:. "rd pris ".och sanrnrrnsritlning bnrråffrr. F,olkhus-nairnlngskommrssionon har nimlicen sarl,rn en lid lillbakaIörbjudit atl titlverkning * iiii uu.ri, r,.il"n iara mod min-
9t9 _"n att fabrikanten uppger f,o, f. H. fi. båståndsdelarn.ai. I.abrjkal.et i Iråga ,uri' 3.itr.r" sf.if ;gt'p.å' å detsamma.Och de[, är myciet sv-årI ail Iå tillv'er[ningsrf tt, såvidasumogatet inn,chåller någon. avserära nef äo"nåt;t ;;;;lämpligt till föda Jör m_åäniskor 

'eller 
J,.L. 

* 
A".r, kan medfog hoppas, att F. K. H. åstitte*a"-J,i"."t lris på vara',alt v.inningslystna spnkulanr, r 

"1 
iiin"r äi"u;äur",forfLäJalI framstril]r dcnnä Jlun .;"'rfrtr=","rrf' .åjt.Men varföre k ö n a, Ae "i i,iei-ra.-'k"iru framstållakaffe- oelr andra suirogrI sj;illa ?

För all,r dp. som i,o pi Ianlrt.-ia. t. o rn. i hur.udstaden,är dot intr nåsnn nnriiijigt,*i ,ti"'t '";*".;,ii,l J,rr,,lr cllcr gn.nonr b.lirnla skaf[a 'rrlr'rl-rosr;tt...'f,å,'i, ]r" "rt uu O.allra,bästa lirffesurrogat 
^ron "*i*t"."r,""ä?f,"i vfut södragrannlanrl har man scrii.n årtioncr"n .l g,itr s"om alrtid använt>Löre.l.rncl,r nrrskros s.ol! hl;rn,lning i silI kaffe.

.När rnaskrosröltolnil 
"t,ol, 

-.t;,i'ar'"ir' 
i"t läsI veijianl ,l"g cfrer on roqnper.io.i, ry i nnnei*iali'kr;';.i;;;"';J;så besvrirticf få irr,'n a"il,''.i;r.l ii'i i''_;y';"'i;j;rå:,-frt;åskaffar sis ött s. L.'ixn,

o.r, ga. i L' jå" 
"; ;'J; ;:: ou' ll'i.i?.lnåi*:.iJ;:,:t,r.;"illl5jo. d. platsur, men undvikår uagrruniåi., ö-ä#'ä" roten svår

-l7t_
att fåi,upp, tlå ilen växcr ,sneil. och månggrenig i makada_men. Man säl.l.er djupt nccl spa,clen 

"id-rilä; av bladroset_tens. mitt och lirkår'_ocn arär upp' ätän",*'vilf.ern ofta är
l*".,L:"1 1*.run,. oci, an,ra iirr äd a'iö".rrr. rång. Blaclnn
ll,:-Taras. (uossa äro ett yppcrligt hönsfodcr. Ävån kunnautauen anvardas som,spcnal, genom att klippns clier ropasfrån den grova mittetnö."""; ?;;;iliui-"i"åö'n tr,., därefteravspolas med kokt vatten, .liackas mea 

-mpt 
,u_t tillugo,

i:i, -"",}lj9 
spenat). 

_ 
Dc insarrrtadc rurrc'rna sköljas SclrDorstas trra från iord, men behöva ej skrapas, vareflerde skivas, och få'tiså" ;ilr;J;.'j ä'ygi"'i köker, enerannan *lämplig plats, varefter de torkä3 i "j fOr' uarmu$-n: De kroisaå däiefter, *"rt,o.iu.'-iitt 'kurt., 

dock eialltför mörkbruna, ty då 'skuilc [;ii;t ;iir"^1;='k,";;r;iatt det rika socrteråmne, som roten innehålier fort blirbrlint. ,D9 giv.a kaff,et en giurr",-11ä"t"iä.ei,ru-t _ somsurrogaf betrakLat _,en iörträfflis sma.k-"'
. -örnbräken (plcri^s Aquilinai ai iar vant;gaste ornr-bunke, lått igenkännbar på sil.r' sl,or;'utb..dä i tnO.'oct, ting"
seg_ sQälk. örnbräkens^ rot är meterlång, kryper horiscntaltunder jordylan och måste uppgrävas öna åöaae. Väli onplats, där dcn växer i tös',''mosiig ö,r.i"*ir." #iriåliIrån rottr.ådar,.. sköljes-iri fraÅ ;åra," åcn'"trit,ana tas därcfterbuul rnasKrosrotter. rRotcn av denrra r.öxl nraldes förr i
:1.]1:". tjll ijo] och anr-ändes i ririer av missväxt påmanga detax av iordklofet, t. o. m. i det annars så bOrdila
l:i:Fjin.; _(Av..ögen erlarcnhet rr"r'*Jaäiär, art vid prov_oaRnrng har därav erhållils,ct[ goil bröd _ {0 proc.örnbräksmjöI, 

.1.9. råg och 20 u"t. j_ lirit r-tiat, med en sOrslnaK, ocn_ mojllgen en viss, nten cj oangenäm beskhet.)
. Kvickrot^(Triticum rcpens). ar åLL utfiirtt lnir".urrålgat, men. ått på måfå gå ul. för alt .insamla dcnna iotvore mycket. opraktiskt. "Detta 

sker bast viJ åkerns elicr
lfaoals bearbclande, då man efter pl.ogen cller harven kanrnsamra mass,lr av detta ,envisa ogräi. De Iånga. tågigaröLlerna, vilka iiro söta och nä,ing;;ik;. ,fåf ;rr,. få io?il1sarnt finklippas eller få gå genom "tlrct 

etsc,na'st in, varcfrelde rostas.
EkoIIon är sedan gamla tider ett rnycket använtblandningsmedel för kaffe. 'In;;ml"r -pe 

fräri"", torkas ochrostas.

,,^,^N^t^p o. k ä r n o,r,".tillvaratagna vid rensningen äro tor_Kaoe ocn roslade eft finl. surrogal. Av dossa Iunna iu eibliva rrågra- större mängder, åd ; nåråä 
'"ii""i 

ä"tijlaget hava lä.rt oss insel ati iiven det minsta me.ste ut-
n yttjas.

Att vidare ,cn hel del kaf lcslrrrogat kunna åstarlkom-mas mod,,tilllrjä1p av kokl pota[is ål;.r,1 ...,rruo nred klio. tr. ar allom pekant, Illen båda delar,.e ha vi pj Så anycket
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till övers ay, särskilt torde kli och rågmjöl på dct ytterligrslc rrlnl ttjas till brödlötla.
,Råa s_.måp,otatisar, skurna i skivor, lufttorkade

under cn eller arrnan dag, samt sedan ,rostade är ej oäveitill kaffe. Ävenså råa- rödbetor skurna i ta'r.ningarmed samma förfaringssått.

Till slut eit råd:_- lioka alltid kaf f e i påse
3.y t ä t. t , t_y g, då_ _ slipper man ktarskinn" 'L;ii.i
blir rersmakande och bl;in liircle klrrt, varjåmtu' p""iru"är 1ätf att hålla ren. Ocir malr,r men sitt [atte oöti sur_r,ogat 

- fint och låter våtskan efter uppt otiet, avhäticl iett mått .1.ångsamt, undcr pannans foltfaiinde fiof."ing ;.,1påscn vj+län_gd, sippra genom dcnnas innehåll B n 4gaIf,or, Dtrr deila sil.I alt kn]a kelfe myckeL ckonomiskt,för att. e j 
. 
tala 

. 
om, huru myckct. battre tlet er från hälso-

:J_lp.llTt , 
bctraktet, , ty ..sgppcn, vitken trots pannans fli.rtg,'r..urKoknrng.. doclr alltitl bitcr sig fast vid botten. scrKatIcL cn svrirg srnrk. Vår[" olärnpliga slcnl.rianmåissiga

:ltt_:.1!, bl"j! sitta,pannan på spisån--oct omota på :i;;en. gnufia) ar lust det, som till stor del unclergrävör folk.hälsan.

Några tesurrogat.

T e har ej i Sverige blir it en så djupr ro{.ad allmändryck som kifte, ior ulL Lnbristcn skalI kännas allt förDesvarande för dcn stora allmånheten, men när priset
9.kryv-1!s _ upp tilt 40 å 52 kronor, ar 

-'a"t -äock 
ett' reia_tivt fåtal, som kan bestå sig --.j auorru angenäma och,

J?.tt p.lrlqda, upplir ande dlycl. Ly,:kiigIr:is har _un ,iu"onar rursLrrL att skftlla qig ganska goda och iulit ofarligas-urrogat i cn stor del vilLla"och ett'fåtel planterade örte-r.Nu på hösten finnes blott ett..par tre ;;ri;;' att insamia,
l:l- t9f Iulls(rind ighetens skull, raknar jag upp alta rlc
L.l.tl -11,9 !i_lu,Tl'llu'., ,sam[, deL bcredniäg"ssätt'au ,]cssa,
Jilg - rrotr mrg trnnil, I lruvudsak komma närmast de tcjproducerarrdc fuljtcns mclo,ler. jag bOrjar -"å Uo tidjsastovårväxrorna. och går sir. Irum rifl aån r,iå;ärriå'trr*.,'-Iloran, än,[a tilt -dct sisla, rrnn "j rnin.iu," I i r, g o r_b I a d^e n, vilka kunna sköidrs årnt ',u;i.^'"-
, .V:l vanliga styvmor.sbtoril.rrr* fviäta rricolor;. err.dast_blommorna samlrs. Akta s.ijlva r]t"nir"l

S I å n {Prunus spino.sa). t,,fj.rt t iorÄärnu. Nämnes
l:j'",irq I: l: uphe tc ns sk u Ii,' un",,..' g irir",ic""uirs".r i ge o et rsrrrarlrgL te, men rinra utbytc, vurföiutom bären, fro klo.kare_art invänra i öch loi ,"frf,"rla"i"ä. "-'Cultvivan (prinruta v91ip.).- Hioilrno*u jämte sitthylle samt ett stycke av stjäl{en.

-173.-
Elggräset (Spir,ea ulmaria) ej de starht doftancle

gulvita blomvipporna, utan de parclelatlc på övcrsidan mörk-gröna på undre sidan gråaktiga b I a d e n. Växlen llr
allmän i skogs- kärrdiken m. fl. stälten.

Lindblommor (Tilia). Flomrnorna jämtc skärrn.
blad.

M jölke (Epilobium augustifolium. Växer allmänt
bland hallonbuskar i stcnrös, ikogsbryn o. d. och är lått
att_ kånna igen på sina höga,, med 

- 
röclvioletta blommor

fullsatta blornspiror, och vilkå vid {rösLitLnineen bilclar tätt
meil fjun. De långa, smala bledcn anvärrdas. Detta är deni Sverige växande ört s,om bäst lämpar sig för te, i Ryssland.,
vars irnevånare äro stora tedrickare, utblandas ofta van-Iigt te därmetl.

Smultronplantan (Fragaria vesca). Bladen låm-
na ett.fint tesurrogat. Ryck ej upp plantan, utan klipp av
bladen I

, Även l:laclen på jorilgubbsplantan lämna en
goil _prodr-rkt, _varjämte dö Jorslå mera än föregåenilc.Hallonbusken (Ilubus iclrcus), bladen åro myck.et
lämpliga; särslrilt lämnas av den vilcia hallonbuskens"biad
ett gott tesurrogat.

-.BiOrnbärsbu s kcn (Rubus laciniatus). Blacien yp,
perliga, men torcle ihågkomrnas, alt dc vassa taggaina
bortkl i ppas.

B1åbärsrrisets blad, helst plockarie på våren.
Akta plan lan !

, _ Lingorrisets blatl, plockacle, il. v. s.
från stjälkarna där dessa väia. Kunna skörcla.s
onl, när ej snön täck.er marken.

repade
hela årel.

Men - nu kommer huvudsaken - skulle vi nu en-
dåst t o r k a clessa blacl, och kanske också i ugn, så
skulle vi Iå ett föga njutbart te, till smaken iikt miedicin,
eller ctt avkok på. tor.rt -gräs. Därlöre måste vi so^ sagi
efterapa de asiatiska folklns metod, om än på det mc"-stprimitiva sätt.

Detta sker bäst genom att, scclan vi vid torr väri,er-lek plockat våra örier, vi rensa dem från sand och
skräp och lägga necl d,em i en bleckflaska (eller i en
grötkokare), oih sätta på locket. Sedan placeias flaskan
elJer grötkokaren, i en kastrull, vilken fylles med vat-
ten till_ 3/a av llaskans. höjd. Vattnet biingas till kok-
ning och--flaskan får stå vid denna värmegräd yz ä Bl4
timme. Man aktar att ej något vätten-koml
Ter på blatlen. EIter h,alvtimmans slut upptages bla-
den, som nu äro mörka och våta samt läggas p? örkollor
eller pappersbelagda p åtar i kök, varmt rum - om som-
marel 

. vind, glasveranda etc. samt kunna möjligen
efLerlorka i svagaste ugnsvärme. För att få litet >tefäsön>
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kan man_ rulla de, fuktiga blaclen på ,en varm plåt, men gnantar pa rnga vlllkor krama ur fuktighe[en.

När bladen är,o torra kramas de lått sönder och låggas i
glasburkar eller pappersp'åsar. Vid tillredand,et av >sv"äskt
t_e>, tar man dubbelt så mycket som av äkta te och låter rlet
draga med kokande vatten'8 å 10 min. Blandar man en helt
liten del..av vanligt te till" det-egna fabrikatet blir färgpn
den vanliga, och smaken fttrvillaide likt akia te.

- . 0.b*. I Lind-, slåns- ,och_ .styrrmorsblommor behöva ej
ångkokas. t)essutom kunna lin'gonblaclen m,ed lördei
genas.t som de- ä,1o _plockade låggas på plåtar och införas i
o-rornar ugn rtch lrndrigi rostas; färgen får d,ock ej bliva allt_för brun., Den -gröna färgen förivi,nner snart' i värmen,
och när,de, .under jämn tillsyn och omrJring äro bruna,
uItagas dc atL efterLorka. Vid användanclet sändersnussas
bladen och få tlraga med_ko_kande vaLten, 1o, tfrriåiu[
kan man t. o. m. låta bladen k o k a 1 Åiir.' i vattne,t]
, ,Till sist, en. personlig upplysning: I eget hem använcles
oaglrgen en _blrndnrng av hallon- jordgubbs_ ljndbloms_
och_lingonblad. När det skail lara rittigt"fint: hallon_ jord_
gubbs- -lingon- björnbär och EpilobiumSlacl blandacle 'med
en tr,edjeciel äkta te, och alla- äro belåtna meil <lrycken.

Max Liebermann,
En proletariatets målare.

A,v Willrelm llcnsenslein.

De högsta bergen
på jorden äro: Mount Ever.est (Asien) 8,84o m., Aconcagua (Sydametika
7,o2o m., Kilima Ndiare lÄfyika) 6,000 Å., Maunt i!"g"" iN"?a"."rik;j';;;;;m.. Monrbtanc.(Europa) 4.8ro ^., ":h M;;;; K;;ifi:;;;ii;. H"";;;; ;:"1;;

^ , ;fål?'t{:iä 
hössto berg äro Gaidhöpissce 2'{60 m' och snehatten z,3oo

.^,,f:"ft€:," l9S.:t1 b:rg.?r...\ebnckaissc z,rj6 m. Andra anmärkningsvärdano,der i sverge aro: Sarjektjåk\o 2,_,30 m, Kaskasariåkko 2,o93 m., Siifiåit"?2.o3o m., Sulirelma r,883 m., ÄrcskJtan i,47, n., F;tj.^-i,iia";., Si;ål^;t.t7s m, Faxe fiatl 8qo m., Dalkartsb.rg;az;:, T;b;;g 3a3 ^., All"alrg
334 m., Kinnekulle 279-n., Ombcrg zö3 mf "

I)e ltögsta bebodda punkterna
pf jorden äro: Chachani (Peru) 5,o75 m., Thok Djalung (Tibct) 4,9gom.ochMontblanc-observaroriet tÄlperna)'+1,$S m.

De högsta byggnader:na.
_..- Eiffcltornet rParis) 1o8 m., Hudsonbrons kabcltorn (New york) r73 m.,'Wrohington-monu^"^r"t /w^.h;ngr;;; N.-.d";";ö';å; ;i.; Narionatmuseumi Turin r6a m.. Rådhuset r pfliG.Liph;;-;;;;:1 

^iäili;., 
i uJm r6r m.,D6men i K-tiln r56 m., Kalcdrajen ; n"'u"n ,5,'^.,'Ni'Läi"iiy.t"" j Hambursr47 m., Miinsrern i Strasshu-rg,+z m., dt."lJåkt;i.;;-;'S;;tli"";;;";;

Chcopspyramidcn i Egypten, 3A'^. 1*.piun gl g.^, rä 
^i.),' 

p""rrtyrk"nl'Ron
r32 m.

Följalde byggnders hojder må ävgn anföras: S:t paulskyrkan i London
r I t n, Dömen i 

- Florens ro7 m.. Dömcn I Mii"rc- roåä.,'Frihetsstarv^ ;

m;$'Ä$t+:-,;'-,''':;llfi$rtir*;1;ffi ip#l:.{

AlIa mänskliga ting söka sitt upp-
h,ov i samhälleliga förhållanclen. Så
?ix även den bjldanilc konsten på varje
uivecklingsstadiurn b'eroencle av samhäl-
leliga förhållanden. Konstcn i rlen
gamla orienten ålerspeglrde i sig den
tidens despot.sm. Kunsten i foln:rok-
lancl återspeglacle klart de:s borgeil;ga
demokrat's måinniskoitle:rl. Konsl-en un-
der d'en r.ästeuropeiska nrcdeltialrn var
feoclal och klerjkal, emcdan lurstar,
adel och prästerskap sutto vid mak-
ten. ['len i den mån sLäilernas bor-
gerskap tillväxfe, i deu mån blev kon-
sten till sitt innehåll borgeriig. Detti.r
skeilcle på ett särskjlt iysanale säLt i
Holland under det sjuttonde århundra-
det - d'e mcst kälcla konstniirsnamnen

j

t,

Qr,*t'/''o-,*
från denna tid äro Rernbrandt och Franz flals. Och i
va.r tid återigen, då ari,.etarlilassens ekonomislia, samhäl-
leliga och politisha Irigörelse begynner, får konstcn cn
socialistisk prägel.

Talrika iiro redan konstt'erlien mcd motiv ur arbetar-
nas värlcl. I BeJgien ska.padr: tills för nåqra år serlan Con-
stantin Meunier sina bcrgarbetarlyper i brons. I Par.is
tecknar ännu Thcophil Steilien den lra.nsl<a huvutlstadens
proletärer. I Tysklancl uppväcka socialisten Kaithe I(oll-
witz raderinger (koppertrrck), med Iörlvivlacl,e scener ur
den proletäriska kampen för tillr'aron, beundran hos alla
f'olkets vänner och alia verkliga vänner av konsten.

Antalet sociala konstniirer är clärmed på långt nii.r ickeslut. Men i ctället för att räkna upp 
-en 

mdngcl namn,
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sk'o]a vi herrr,e rlröia.. viri, en av dessa kon-qtnärer, n4axLicbcrrnann, och för"söka i;*irå' frä,rJÄ å, r, hrns konsr.Han är en av vår, rids storsä"mti;;;."' H"a,r nu mnr. in1ågon al.nal gjorr rigen trt i'il'.trr".j" io. den mo-därna måtarkonsrerr. DIrmcd h_; l,;;"';;;rr gjort ön sror
l?i:å:fl ll",åi,l* "ii1l*T:,.^. .åä"r, r_i,iiåi,'' .;; t1ans t 

. 
av

Max Lieberrnairn lldr]91 år lBlS i Berjin. IIan hiir_stammar från en rik,judisk pot.rri"rfå,.lii, och blev så-Iunda i sina konstnjirtigr" rtuli".''i'"tJ"rr]N6,"1 r, bröd-b"kymmer, som brrrt;t jå meng;' r.rrii.r,,i,,,L,;rria. _ Närhan blev konstn;ir fan,n nr, ".;g'".rirl 'slå"n,le viJ cn
;,tl,,i'åsn.*f;;ro 

ryska kunsr." i ;;;" ko'nsren viLr tren

*.*q,"'; ii''k ";. ;,'.i:, l;',"*r',","J,1 l'.r,1 l"rJ,';", ii jli
ifi å|Lt'u."#å!|"n'lf , 

" 
:i," 9..".,," ""..ir 

g Ä.'' uo," >ru 1,, u r an
nit",rår."."ä.ir'*,n'"';rr',Xto;1.,,,?'.n t',o^itu^Jumlids. ber):da;;;
måsre rvärro* nrl."gå"., ar,"åiä"'Iro."fla llf.."ri,T"n,,l" 

j;"li
helsL; ty endast ii ir".konsten ikra och iirrk oclr.tvlldmed-sant Liv, när dcn jödeq av stuntlens nöcl.De konsrnJrc. *nn, r-,äiru p; ".';ä"ägäi 

l,iä. ,.or, i,l n.nrörbisedda. uen rikr punrir., ii*:;l ;;rliriiicrernr rvckreom t. ex. akrdcmiknrn l(arl von piloty,,so-m" nr,rlade clfckL_sökande. teatratiskL anordnadc ,;"';;;,1 ' ;"Jj:, ,. 
"_.. Co_lurnbus, sorn från s:tf skepp i r,.,.iiiil.,rr,iii,'i,cty.,,ing .ki.dar Amnrika; d.en rnörJ#. rv"ri.r'iälf i''porrrp,;. o,ngiu_ning med vackra mal.lur 

-och präk{igu ,l.rp,fr,"r, den ucr_tnanska Jurstinnarr Thusnolda, 'ri,i. l',"",. I;;gt";J i Rom förcsr. eIt trium_ttåg. Dn mi.larc av srmma 
-..til^ 

u., Wi]lrelrnAugusI Kaulbrch *u L hul ,r;if uä. 
"*.l.ti 'det 

årminstoncbli rlen sjsra donren .rr.r.-i'.."r,iä.'iäillo#g och dukarav minsI frettio kvadralme[s15 oriri;n"i"'"''Gentemol a"sra .t ryÄrÅä #iilå stu,] 1111 en böria.rrnästan blutt €fl end,r, "aeL var å.,,"i Är""'Jf.u fL;dda öclrdels i Berlin, dels i puris arieå-nau'a?olT",l,t"nr,,t. Re.dan år t846 _ irsf. rrndcr;.;"";.'";;i;;;., hisroriernåt-ningens bäs[a tid _.vågarle-frrrl 
",ei"'"lii r.rntigL bo_sladshus med nåEra nå markcn'-s",;;;ä; å, [.,ar". ts{iJmålade srmma koisLni'r,cn".Iuttbåsari' loä,,,#nstauranl oclrslutligen vf,qade han. rilt rorr[.a.["j*ä"'iä1.]1ii. rnåtar e avdet >sköna>, måla eir sc"f..y. tal.itra.f:etälrras liv: detvar >Vatsyerker>. _ en bitrt, ,;;';.ä';.;äa btivir be-kant över hela Eurooa.

.. Liebermann tveka'clo,.ej 
,längre, vilken väq han skulleslå rn. Näs[an senast. slö[' nan "sig rn"ä.,.f."if insrinkt fördel. äkta i konsL"en rirr Ifenzet,11åå'.".;ti"l'if raairatt om_rrttda dennas konst och urugu ,r'å.;.'r;;;; ;ii" dess konse_kvenser. Liebcrmann var nästan från början >realist>,
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"- Gubbe vid vågkanten'

il. v. s. en måiare med lidels'efull känsla f ör verklighe'

Gn,'.n hatare av elll. ihåtigl skönrrLåleri''" 'tt"onarrO, var för LicbXrrrrann vid -frttarrtle 
av tletla

b"tl;;-it;;-Juilisla harkornst av vikt' Juden tänker näm-

rtä;;," ;;;; Låt ho', är förmögcn, -lått .upproriskt' eme-

rlan det borserliqa samliället icki fullkomligL -erkänner ho-

;;;. 
""b;iå?-äii., sig judcn lätt' vartlrin hrn än kom-

Å.". tiff radikala, revoiul'ioniira sLrörnrringar' oclr sålunda

il".''r"a""Ti$;;i";t" ltiuit iot clet tvska måIerieb - ja

i'toJ"ä.åi låt" *ärrit"stcn öv"rl'uvud- - vad jrrdrn,llaLx
ä.n"":o"J"n tassalle blev Iör det l'yska prolclar'alel och

våirkl åproletariatet ör'erhuvutl.'*'öå.- 
"pp.oriska 

grundslånmingen.hos-- Lieberm&nn var

åven i ett'ännat avÄcende tiil fördel' ,lJenna-grundsläm-
oiog' tötunl.adc honom ickc blott till hårdnackarl protest

;;;?";;t det svulslisa i tlet officiella må1erict, utan även

::;i;;;; .när'*i"i.". ,r' 1870 ocll t8?1 bofann lig
ä;;'"il;i" "b;;;;;;.i; sorn beliant i krig mod den lran'ka
i;;.;i.1';tt;;-;.h å;,t frans*a bourgeoisln' Ett ömsesidigt

äiä;iil;' "*etl;g 
biLterhet utvecklaclc sig Liebermann

iaj"'äJti* l.smitta sig härav. Når han mcd -sin nationeila

iä.aä"-i?il.Ji"tag oti målarkonsten i Frankrike var ftamom

å"t i-iu.tf"nd, sä tvekade ha:r ej ett ögonblick ait skutlda

;; i"tlå itoftut uo sina fötter och anträda resan tiII clen

fransta rikshuvutlstlflen.

Folkkalendern 1918
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I själva verket var måIarhotrsterr längre kommen i

Frankrik-e än i Tyskland. Det hado redan Menzel insett,
och dtirför hade han äv,en tillbragt mänga av sina bästa
dagar i Paris. I denna stad harlre den so,ciala realismern
funnit fler,e intr,essanta representanter: där var C o u r-
b e_t, som_ hade målat sin berömda >Stenhuggare> o.ch
an^dra proletäriska bilder,- dår_ var Millet, dä väIcliga
målaren_av .landsbygdens-folk, där var Man,et, rl,en geniaia
framstäilaren av sborstadens liv.

Att komma under d,essas inflyfancle sökte Li,e,bermanni Frankrike- avsiktligt. På sin tid hade Marx mottagit be-
tydande inflytand,en av den franska s,ocialfilosojin " D""
franska kulturen var ock i varje avs,eende iildre än dentyska: socialt, likasåvä.l.som konstnäriigt. Tyskarna upp_
träddo såsom systematiska, s,ega ocLr: hönsekvänta tillvarä-
tagare av Jranska inflyta.nden. -

Gerom sin dernokiatiska- opposition, sin kosmopolitism
och sin humanism fann Lieberäann vågen till de'revolu_
tionära mästarne. Och nu skapade hair den ena social_
realisiiska bild,en ef ter clen andia. Än målacle t a" ga-taoch unga arbeterskor, som plockade gäss i ett kalit a,r-
belsru_m, än åtcr de IatLig-asle av landsbygdens folk, somi mödosamt nedhukad ståiJlning timrne eftär timnne 'grava
potatis. Han målade arbetare -och arbeterskor, som s"trävap{ I'o'tlsägarens vida kåIfäIt eller som i låqa ocb kvava
arbetsrum göra konserver. Han målade linarfieterskor, som
4ån morgon tiU kväll nödgas sträva i skumma verk_
städer.

. __$ del av dessa bilrter skapa-des d,ock ej i paris, utani Ho.lland, dit Lieb,errnann flyitade. I Ads[erclam 'levde
en,mästare, de_n 

"nyligen avlidne IozeI Israels, som
r .storhet kan jämföras med Menze]. Till Israels kände sisl,lebermann dragen. Men ingalunda så, att Lieberma-nrl
slaviskt^skulle hlingett sig åt"hans teckningssätt. Lieber,
Tull :åg fritt .och sjalvsla.ndigt på värideri. Så uppsrårl
de Fiirliga måJningar, som skildiar-det holländska kus'ti och
stadsprolelarial,el.: flick.orna, som vid häf tig sjövind måstelappa näten, kvinnan med sina två getter"_.hela hennes
egendom - sökande bete på. $9 rnagå dynerna, den gamlå
mannen, som trött och grubblande över sitt elände," necl_sjunkit vid_ vägen, - octr, många anclra tavlor titl.De bilder vi h:ir återge hä aJla ett gemensarnt: deskild,ra alla det faLtiga-ste follkel.s 1iv. Dcila'måste betonas.ty oer. ar rntlessanI at[ se, ail. den konstnärliqa realismensrevoiutionåra rörelse faktiskt är förbunden ;%a a." 

^r!,f:
gtigantle s,ocialismen. D,et kan omöjligt blott var.a enhändelse, att alla realister företrädesvi's ?yss,elsatt sig meAfolket, - det är tvårtom en naturlog. filulir-en träri<les,oJn en revolutioniir konstriktning i" världen och därförmåste den nödvänrligt sympatiseå -.d--;;- revolutionår
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o

B

politisk rörelse, meal arbetailörelscn. De birda kral elna
'uå.o oa.rrl.iir,tä4.. och i denna belydelse kunna vi sä-ga,

att en Li,ebermanns sociala realism är en proclukt av clen

prot"tatistra rörelsen. Denna rörelse -utgör ilr:n samhål-
iäisa -akt. som stöder konstnären, shänker honom mod

och" uthållighet att bliva verhligheten, realismen, trog'en'

Och liksorn" den proletariska soclalismen år nutidens san-

oottu, alopu*te, våldigaste kulLurrörelse, så är Liebermanns
konst'eÅ'konsi av äjupt, konstnärligt virde' För d'etta

värcle böjer varje konstvän sitt huvud.
Detta värde' består först däri, att Liebermann över-

huvucltaget har motl att se och €rkänna verkligheten' Detta
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mod är 

_ 
ingaluntla någonting så självklart. Ännu i dag

f.in.nes.folk, som påstå atI konstens uppgilt blott är ail. viså{te[ )5k0nr), nron ej det >lula ; konslen måsle v:rra >lilI-
mötesgående>. De som Li säga forclra ay konsten någon-
lilg l. högsta. grad osedligt öch okonsrnärlig[: al.t. aiståLrån lrveI och därmed f rån san ningon. Ty - blol,t deL ärkons.härligt _gott som väller fram'ur en' tids levandåverklighet. 

.. Vu..jg g.od konst måste uttala >vacl som år>.I konslen är deI som i poliliken: alL dölja oc]r Iörskönaär det värsta. Lassalle.-fordrade en_gårig: au politiker,al[. de måsl.e uttala, >vad som var). DEssä Lassattes ordgälla ävcn för konstnärnn.
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Nu kan man visserlig,en med ,olika uttrycksmedel återgeverkligheten: mecl starkä och m,eci ,;;t; Men det -iirunderbart: ett löremål av levancle t.ail" äcfr slorfr"i g,j"ävgn dcn }onstnärligt skapande t<raften siOrre. Goethesaoe en _gårg: >Så.vet.jug q., i detta ögonblick vadsom gör konstnärn: ett iulit,-helt av känsla "iyftf frjartu.,Om Lie bermann kan man säga: hans tutia, trdlt avkä^nsla mättatle konstnärsöga har !;o.f f.o"o* till en stor
:ilil". ..,9..]' -j:!, atr, han"s r.onsL-ä. eii g.r,iurt uirry"rr_rneuer, ulgor dess andra slora värde.
_ D"! roff iciella konservativa måieriet, sådant det be.drevs 

- 
före Liebermann, var dunkelt. n,ät 

-r* 
en i kam_marluft, 

. 
i ateljdn uppstånclen ko,nst. 

-nå - to_ Lieber-mann och, ryckte upp dörrar och Jönster. Och även närrran måtade skumma. obelysta rum fick ljus och atmoslär
5n . 

rll_dql9s, ny,. ovan_ betydetse. M"n dietcrmann fördernco torria.rlek duk och paleIt, pensel och strflli ut i dåtfria, och målade i väcler o.t 'uina, i ,åfrf.." orh ;u;;.Är ..det ,ej 
- detsamma som när den' reuoluliå.rära massanspdnger dörrarna till .,h,emlighetsfulla regeringskabinettoroch Jör 

, 
ut politiken i _det"fria, ut i-"råi.tär"t, -ri--iregnet, ut i gatans virvelvincl.

Lirr småleriet. måleriet i et fria, är sås,om uttrycketgcr vid handen'samtirligt intry;ks;;ieri- liätu"un av denkorser'ativa skotan sitför i .i, ;l;it;-'och--ileLrat<tar fore_
Tålet, soLrn han vill måla, -mecl o-jfa"aflg 

"betänksa.mhet.

Han måhr pedantiskt, t,årklyvandÅ, ny"eIräLi.tt ville mansäqa. Annorlunda inrnrossionisten.- Han keslar en rask,energisk,..koncentreratl ' nti"t pe 
-tär*,nilät. 

ian ser ickedet, .enskilda. Blott det hela.' O"fr- ,ä- -efu-r han också,raskt, .brett, mecl samnanfattande pu"r.f--hä målar- ffien sådan liknelse tillåtes) icke såsom äLt"j:,.t utan somg.rossist, han måhr (i social bemarkeisef i.[å'inaiuiauulir_ristt,. utln kotrekriviiriskr H;;;;;[ån' ir^ära.ig ;;-;;_skiidheL eller nåEon enskild, 
"trn 

-rff 
tia 

- 
n{ontin.g oper_sonligt, överpersoäligt, 

. 
u" iiumåliä, -ä^ "riffifekr, 

en si_[u.aliol el]er en laädskapsst:i.rnnirig. Octi uiau.e: konst_nliren tränger sig alclrig ,;iit" tiaÄ.-"'n;;;rå lr"tt tier"a.

På dynerna.

Är icke dctta detsamma, som att i politiken ile upprörda
mass,orna böra betycla allt? Ickc heilcr dlir är dct tid för
don enskilde. Alla måste undcrorrlna sig clen gcmctlsamma
vil jan." Så är ilå Liebermanns lionst en sann protlukt av vår
tids sociala förhåtlanden. Visserligen säger han iclre själv
sig vara en politisk sccialist. ['Ien delta bevisar ingen-
tiig. Medvetöt eller omedvetet är Liebermann en' histo'
risii gestalt på tlcn härliga väg, som Icder folken till fri
het. "Och döt ar ett unäcrbart bevis på storheten i vår
sak, att varje sbor kraft - vore clet även trtan hans
vetande och 

'vilja 
- i r'år ticl måste bli till förkovran

för vår sak.



Sve n ska nykterh etsorgan i sati o n er
och deras strävanden*.

,. Alslutningen till nykterhetsorganisationerna och deras
ulbredning torcle vara itör_re i Sierige an i -ang, ""åråIänder. För rl.e flesta är det dock säkerligen en överrask-
ling d_å här meildelas att ,i vårt lang verkä mellan 20 och30 aykterhetssällskap, varav ein dei ha en organisrtoriskslyrka och anslulning som är storartacl och visär att nvk_
ferhelssträvande ingalurda kunna negligeras. Råknar mänmcd aven €lja ungdumsorgrnisationcr med uppgifi. ail verka
ror .nykterheten torde antalet f. ö. bli avsevärt över B0-talet. Förviss,o är det av mera allmänt intresse att f å en
9m. gck mycket korLfattad framställning av resp,ektive nyk-terhelsorganisationcns anslutning -. *. "

Goodtemplarorden (1. O. G.T.)
. D.ln största nykterhetsorgcnisrtion som verkar i Sve-rlge ar Uoodlelnltrrordcn (.1. O. G. T.). Denna är somkänt en internationell sammanslutning,' stiftacl i Amerika1852 och införd till vårt lancl 1B?9:' OrJe;, som 1914över h'ela världen rä.knade 680,665 ,medl., är bytg,l 

-pt
lokala . organisationer - grunrlloger. I varie stäi" tinns
9n t._F.,.s1orloge och som-ccnrraimynilighet .tbr hela värl.den: Världsstorlog,en.

..,J ft.rige hade...Goodtemplarorden clen B1 jan. 1g16z,zbL loget. med tillsam_mans - 144,502 mecil. Ait organi_sationen har en avsevärd. styrka fiamgår bl..a. daravl altdess utgifter och inkomster " arbetså.rei lgtd_rcrz buluo-serai på icke mindre än kr. p30,23b:6b.

byrå, 
* SukoPPSifisrtrs srhalln& genom Nykierhetssä,llskapons upptysnings-

-1t3-
Goocltemplarorclen i Sverige har eget bokförlag, A.-8.

Svenska nykterh'etsförlaget, med ett akti,ekapital av 100,000
kr., vilket utom bokförlagsrörelse driver tryckeriverksa;m'
het. Förlaget utger förutom böcker tidningarna rReforma-
torn>, >Vid Julbrasan>, >Sn'öb,ollen> och, gernensamt mecl
T. 0., >Daggdnoppen>.

Styrelsen för Gootl-
templarorden utgöres av
folkskollärare E. Strand-
man, Karlstad, ordf., jarn-
vägstjänsteman O. riylfe,
Ostersund, sekr., direk-
tör Osk. Eklunrl, Stock-
holm, kassör, folkskoll. 0.
Karlsson, Surte, ungdoms-
ledare, adjunkt O. Olsson,
Linköping, studieleclare,
och recl. O. Stärner, Kö-
ping, valleilare. Red. för
ordensorganet >Reforma-
torn> är L. G. Broom6,
Stockholm.

Sverges Bläbands-
förening.

Liksom I. O. G. T.
uppkom B1åbanrlsrörelsen
i Amerika. Dess föti.else-
år var 1877 och kort efter,
1883, införcles clen till
Sverge. Blåbanclsrörelsen
skiljer sig från flertalet
andra nykterhetsorganisa-
tioner så tillvida att den
bygger på religiös gruncl.
Organisationen vilar på
lcikalorganisationer, vilka i
regel äro sammanslutna i

distriktsorganisationer,
förbund, omfattande ett
eller flera län eller pro-
vinser. En del förbuntl
omfatta t. o. m. delar av
ett län. Medlemsantalet
var vicl 1916 års shrt
86,294 fördelade på 1,458
lokalföreningar. Dårtill
kom ungdomsorganisatio-

Rusdryckrförbrukningen i Sverge åren
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ljn." >Hoppe.ts_ Här> med 1b,6b0 medl. i 41b lokalavdelningar.
Utgifter och inkomster hacle uncler året balanserat pa kr. +O,SSAI+S.

, Sveriges Blåbanclsförening utger tidningarna >BIå Ban_
det>, .föreningens_ 

.organ, red.' Eiräf Ljungg-ren, örclro octr>BJåklintenr, red. Matilda persson. "Lariinrn

- Styrelsen består av: orclf . frih. f osupfr- fiå.-elin, IlIr,-
åsa -pr Motala; sekr. lärarcn AxeI llojmbårg, fysrtiog"
ar , Latorps , Bruk;_ studieleiiare litteratör penr Johnsson
örooy i ung{tnmslerlarc lärarjnnan Nlatilda Persson. Sons-
tor p.

Templarorden (T. O.).
. , Även. Tempiarorden 

_ är uppkommen i Amerika. Stif-tandet skedde 1889 och ett 'år ,.ouru 
-lolonaes 

ordeni Sverige. Liksom I. O. G. T. är dcnna *go;iratio" nyggäpå lokala föreningar, lempcl, som i sln- ti,r" äro .urrn*-
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skattmästare riksrlagsman Carl Ekman, Stockholm; sl,udie-ledare-lilrare Martln Liander, Jularbo; barntempelledare
lärare Lu-dvig Vjkman, Julita pi Äs.

^ I ordens internationella åtyrelse är läraren J. Norl6n,
Sundsvall, ordf., och boktrycfu..o E. E- iitrgrr, Sto.tl
holm, sokr.

Nationalgoodtemplarorden (N. G. T. O.).
I motsats till ovan nämncla^ nykterhetsorganisationer

tir tlenna-uppkommen i Sverige. Stifiandei-slidde 18gB aven.del -lokalorganisalioner, logär, som utgingo u-r I. O. G. T.Också inom N. G T. O. bygfer'man påiofalorganisationer,
grunalloger, som äro sammirislutna i'distrikt *äA Su..igLJ
N_ationalloge som högsta institutioar. Medlemsantal"t oa, den
iiL n?rr. l9t7 24,162 fördetaile på bb6 lokalorganisationer.llärtill l.oTTo 7,4b? yngrc möat. i 140 tokätavd. Ut-grfier ocn tnkomster ba-f,urdryckenar inflytande på brottsllgheten bland

under riret nykomna fångar åren 13,37_1911,

slutna i distrikt. I
varje stat clär minst 10
tempel finnas bildas ett
Nationaltempel. Som
ordens högsta interna-
tionella mvndishet
tjänstsör Iniernätio-
nella templet och dess
stl'1sl... 1911råknaale
TempJarorden över
hela världen omkring
60,000 medl.

X'Iedlemsantalet i
Sverge var den 3l/3 1916
37,552 förclelade på Z6?

lokalorganisationer.
Dårtill kommo 9,bOb
yngre medl. i 187 barn-
tempel. Orden hade
arbetsåret 191b-1916
kr. 20,011: 58 iinkomster
och kr 19,029: 20iutgif-
ter. Tillgångarna ut-
över skuklerna ut gi orde
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lanserade arbetsåret 1g16 Alkohöl och brott.
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på kr. 47,859:74. ur rånscÅrd'dvr€hcn3 ber'ftds' tör rEu'

N. G- T- O. har eocn Alkoholens inflytande i fråga om olika slag av btoll

statsunrlerstödd foikh%g- Hf"t"ti""-:"j#'lä;:::. 
*0"' tör åren rsgq-1901 be'

",'*,""':":,''"Y" tällandenykomnalängtskola 1 Vendelsbers. icke
långt frånGöreb61g. bcnnu fT:
står under ledning av rek,
tor 0skar Lundgren, en
inorn folkhögskolekretsar
vålkänd och aktacl man.
Orden driver även p*"n l grou mot offenuisl I ll t
förlassrörelse och ',r-oo. I nyndighetellerreliiJ I ll I

tidniigen 
"ruuttonrrL,?ri- | .,ft.'il,'.0,i'l ..:...:l 39:åä I 3i:åill 3:3å I 3.ll

ren,, -ordensorsanor. 
och l[^:'jlä*':::T1... l '3:l9l l]gllj il:lll å?:l

:julrrdnrngen >Julefridn. J. l{o.ra I ?9.,1 I - ll 25-.m | -ru' r' lö;ä;..::..:....::l 6i:;;l -il-1.;;l -f. red. är Iör båda Torsten r Misshandel .......,... r s6.1? r er.ru ll å.åi I a,,

Iaror*rns organ är tidningen ,re-pturlå,,t].T 3t;r, ltjl]:.tll..". uesilltom utges under samma red. >Julgranen> och tjd_skrrtren. >femplarordens studiebibliotek> undär retlaktion av
*lvrart_m 

Ltander sarnt, gernensamt mecl L O. G. T., ungrlorns_

å:T1#å" 
>lJaggclroppen>, reil. Saicta Eklunct-Norgreä och

. Templarordens styrelse består av: ordf . r,ikstl,agsmanAug. Sävström, Boilnäs, sekr. lantb. j. fiJii.rg, Säl1nås;

Hammartund, örebro. I g:SllJi?ltrtll:l:::i:ll il:lS I åi:åå ll ,?:lå I l9:ll
Slvrelsen består av I M;åi;;;;; ;ii;; ;i.;l | - -'ll '" I ' '"

ordl c. J. olsson, Slock- | åå*f*':: .i.:,*'"..1'l nn.., I uu.u, ll ,r.., I u.,,
hotm :.. seli r. tärarc L I i!.,11.::l ::::lil I å]:ll I o,j. ll l?.ål I '1'f redrlksson. Vä or Krisli- | Bedrägeri .............1 ä.r2 | r9.s? Jl to.gr I to.sr
anstad;kassörkarlN\'-lBrottmotkisslagdnal686?ls0s6ll3'1?18'?e
ström, Stockholm; ungdomsleclare lårarinnan Anna Steiner, Karlskrona och studieledare rektor J. Elgskog, Karlskoga

Nykterhetsorden Verdandi (N. O. V.).
Nykterhel.sorden Verdand_i skiljer sig från övriga nyrterhets,orga-nisationer såtillvicla utd aen" i.f.ä' * politisktneutral, vilket de förut nämnda äro; den år--åe socialdemo.krafiska arbetarnas nvklerh,el,sorg-ri."ti", 

*åcil" 
ansluter sigoförbehåilsamr tiu de'soci;rd;;;kr;;i;'kä"iaiänu. N. o .v.

ailI
zztrl
2b2l
203
2041
tt tl
tzt)
rzol
2051
2191
2t3
zttl
246
2401
238
)42)
zszl
217
:+:l
2571
rool
2t7l
2721

llll
z.lrl

4001 r I

+:ol :l
4521 1ll
qsol :l
45q ill
sorl ql
562 rll
:z:i rttsl tl
6isl I
ossl dl
rqrl o
Tsol q
tsq 4
zsr'J is
zosl rdl
i3sl 4liorr zl
srol zl
5681 6lsr rd
oeoi zllqzs +ll

ili
?l
14
zal
23
zs)
zol
zt)
31
zs)
271
28
zzl
rel
2\
301

t4i
28
4l
ztl
26
5l
zzl

Brottskategorier I Broll€lbcsånsd
I under .us



-196*
åi.r ett int,ernationellt sällskap, stifiat i Stockholm 1896 av
;; i. ö. G. T. utg.ångna med1. Sederrnera har N. o. V.

au"n ittto.t* i Danäar-k, Norge och Förenta staterna. Även
in,om N. O. Y. bygger man på Iokalorganisationer, loger
som via distrikt åio sammanslulna i rikslogen som hög-

sta myntlighet för Sverige. Dgn ,ceqtrala led!ingen utövas
av Infernationella styrelsen. N. O. V' hade den sista dec.
1916 318 loser med 16,306 iiltlr'e medl' Därtill kommo
?3 ungctomsiöger med 4,955 medl. Utgifter och inkomster
balansörade för 1916 på kr. 18,609:54.

N. O. V. driver egel b,okförlag, ä vilket ubges divers'e
skrifter i nyklerh,etsfrågan. Ordensorgan är >Verdandisten>
red. J. Törnfelt, Stoikholm, och ungdomsbladet heter
rGnistan>. I I

Styrels,en består aY följande personer:- orilf' red. lvar
Neuman, Jönköping; sekr. 

- r'eil. J. Törnfelt, Siockholm-;
kassör Äko Vitlön;- Duvbo; stutlieleclare Karl Hedenstrand,
Söderbärke; valledare retl. J. A. Ingvarsson, Sundsvall; ung'
rlomsledar,e Fredr. Larsson, HuSdinge. Därtili kommer red.
Alg. Törnkvist, Göteborg, expetli[ör Alb. Forsell och Anna
Carlsson, Stockholm.
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Vita Bandet (V. B.).

Också Yita Banclet leder sitt ursprung från Amerika.
Organisationen, som år internationell,^ stif"tades clär 1gg4och inlörcles till Sverge 1g00. Den bestå_r av lokalföre-
ningal med centralstyrelse för varje lanrl. Meillemsant,aletl öYetge var d.en 31 mars

i,ä1io,it..,J,ä1i,.'i,ä ii | ^. I * I ; I g 
ll;g l;, l;;Föreningenuteertjal-l---l I l- li " l" l"ö

skriften >Vita Bandetr un- ltroo ...... ir,nool ,rrl ,r,,ru ll ,,,r,
der redaktion av fröknarna 118e1.........125,0161 83zl zt,s+s ll z,sj6

Emilie Ratrråu ";t iil"'; I lå33 :: :: ]31:33ä1 8ffi I ;l:;il ll ;jSlålfirrrre narrrc]u ocn tlenny l röer........124,3801 90s l 25,289 I 2,380

vidström,,_ stockhorm. llliå::::.. 11?:?3å1,,??31 iB;lSB lliiBSB

*:,:i .lq:' .v. j.sa'a"" llBB9 ::::::l3B;åfBll;3ågl ;åfll ll3:?iå

1917 9,149 fördelåde i 149
avdelningar. Utgifteroch
inkomster balanserade ar-

lancl, där ilen inrättat ett

1,305 | 36,374 ll 3,420
1,331 | 39,146 ll 3,758
l,2sr I 42.945 ll 3.S66

Håkantorp i Söderman. I iiip ::::.:::lå;:il;l i;jäi I jä:iiä 
ll å;ii8

alkoholisthem för kvinnor. 1190t ......
I 1902........

l,2sr I 42,e45 ll 3,966
r,3001 42,641 ll 4,684
r,163 I 41.ö77 ll 4.813

terås, ordf., Iroken Emilie 
11339

AtKonollst_fiem tör kvlnnoI. 1reur.........140,2141 1,163t 41.ö77 ll 4,813r centrat.ty,"r,;;; llii3: : :133;33ål liSSl X?;iS3 lli;iåt
fru Mina_Andersson, väs- jiBBl :.: lX3:Bå11l;;åii i?;;Bi lltS?terås, ordr., Iroken dmirie liä3å :. :.. 11!;?lll l;?3i l Xi;å31 ll l33åli3;9lll ll:S3!l
Ra Lhou, Srockhorm, s"rr., l iBBi :.:::.. l li:li8l l:ålå l å3:113 ll i:l3i il!:?!ll ll:l$l
och rröken fgdyig nro. li3l3:::: lå!:3ååll:l!31 ;g;s??ll;:33?11å:3å:lii:iiilnander. Slockholm, kas- 11911.........1as.ilF| i,i5i'l idlöii ll o,osrr&,essl rz,r:zl
sör. Med undantäg för lrer2 ls4'?441 l'8781 46;622 il z'zsilaq'3s'il i6liööl

F_velg'es stuclerantle_ ungil'oms h'elnykterh,etsförbunrd (S. S.
U. H.), som berördes I kalenilern- 1912, äro harmöd de
mera betydande nykterhets,organisationern.a omniimnrla.

Som en v:iss penclang til] S. S. U. H., vilket i detta
sammanhang bör nämnas, biklacles den 30 juni .1911 den
s. k. Svenska nykt,erh'etsklubben, e,n samman-
slutning av åilclre S. S. U. H.-mecllemmar mecl uppgift att
blanil tle bil'd.ad'e klasserna verka för p,ersonlig avhålliamhet

Som politisk fånge på Långholmen
av P, O. Berglund. Pria 13 5().
Redaktionssekreteraren i Såningsmannen skildrar här

sina upplevelser och iahttagelser från ,det stora hotel-
let>, där han tillbrakte tre månader som straff för en
artikel om >Kejsar Wilhelms briljanta humörr. Man
läser boken med samma spånning som en god roman.

I alla bohlådor samt direkt från
BOKFöRLAGET NUTtDEit,

Lästmakaregatan 12, Stockholm.

Fylleriförceelsernas antal åren lg90-19-1?,

AKTI EBOLAG ET

GUST. CARLSSON & C:o.
- VASAGATAN 5, STOCKHOLM. -

Tryckeri-agentur och Maskinaffär.

Maskiner och Utensilier för: Bok-

och Stentryckerier, Bokbinderier,

Kartonage och Påsfabriker samt

Pappersbruk.
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från rqsdrycker-.samt för praktiskt arbete för rustlrycksför-
!ud. Ordf. är fil. lic. I{. Gahn,, Shockholm, och expeditions,
föreståndare kamrer Flarald V. pettersson, Norrkåping.

Svenska kvinnors kristliga nykterh'ets.
f örbund har sin karaktär angiven i åmnet. Föreningen
sliltades den 2l juii 1BB4 och hacl,e rden Bl dec. lölb
1,195 metll. i 2S lokalförcningar samt 168 fristående meil-
lemmar. Inkomsterna för verksamhetsåret som slutade se-
nast angiven dato voro 937:76 kr. undcr det ,utgifternastarnarie ,vid 383: 52. Ordf. var fröken Beatrice öicks,orL
och _sekr. fröten Sigricl Heurlin, båda i Göteborg.

-_ -_Nykterhetsarmdn bilclades den 18 sept: 1896
Medlemsantalet var den 1 juli 191ii 486 i ? 1okälförenin-
$a{. Orclf. är J. O. Hultman o,ch sekr. E. Ekman, båda
i Stocklr,ol m.

Fackli ga nykterh etsfören in gar.
Förutom trär förut berörda nyktcrhetsorganisationer, som

mer eller mindre direkt, propagera bland dcn stora ajlmän-

Hovrättsnotarien lll

[0rTrn. $rn[illl$ [[tlol{ffTIrn[ ill
Södergatan 20,2 tr., MALMÖ. 

m
Tel.t 2287, Kontorstid: lO-4. lll

RIKS- o. STHM-

TELEFON 73 '17

RIKSTeL. 70 30

KLARA NORRA
KYRKOGATA 27
I/, TRAPPA UPP

PREJ-[:
CENTR"ALEN
,fr rbetarepressens egen

telegram, och annonsby rå.
Å C A R E : Aktiebotaget Sam orga.nl.satlonen,

Förmedlar in- och utrikes nyheter till svenska tidnin-
gar. Förmedlar annonser till in- och utländek presa.

Har Ni ett meddelande att lämna,
vänd Eder till Presscentralen, som står i för-
bindclse med samtliga arbetaretidningar i
landet och dessutorn sprider meddelanden
lill den borgerliga Irrcssen.

Gäller det att annonsera,
vänd Eder till Prcsscentralens Annonsbyrå,
som till tidningarnas eget annonspris inför
annonser såvål i arbetare- som borgarpressen.

Bemärk noga
att Presscentralen ör arbetarepressens eget

förelag, medqn aIIa andra telegram- och an-
- nonsbgråer dro enskilda affarsförelag.

Maisl poutis I s*., I 9"'..l I lflga!
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heten, finnas 'också nykterhetsorganisationer sorn tagit arbetet
bland någ'on viss grupp av befolkningen, eller s. k. fackliga
nykterh'etsorganisationer. Främst bland dessa i omfhttning
kommer:

Järn vågsmännens helnykterhetsf örbuncl
(J. H. F..), vilken organisation ju som framgår av namnet
verkar bland vårt lanrls järnvägsmän. J. H. F. stiftades
den 1 dec. 1901 och ha,cle il. 31 mars 1916 4,258 medl. i
120 lokalavd. Dessa serläl€ voro i sin tur sammanslutna
i 11 distrikt. Inkomsterna Iör arbetsåret 1915-1916 voro
kr. 6,3?8: 53 och utgifterna kr. 5,590: 38. Ordf. var för-
råtl,sförmarr C. J. Svensson, Malmö och sekr. konduktör Carl
Lovdn, clito. Förbundets organ är detsamma som Järn-
vägsmannaförbundcts, >Signalen>, red. Carl Vinberg.

Sverges lärares nykterhetsförbund (S. L.
N.) stiltades den 1 maj 1906. Metllemsantalet uppgavs
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unalef 1916 till 3,512. Ink,ornsterna f ör 1915 voro kr.
5,L72:90 och utgiftcrna kr. 5,994:96. Ordf. var 1916
folkskoleinspektör Robert Johanison, Jönköping och sekr.
läraren Ivar Anilersson, Väsberås. 

-Organiåtiöncns 
orgån

åir,ticlskriften__>Tirfing>, icd. direk:ör Aui Ljunggren, Stök-
holm samt >Meddclanden från S. L. Nr,"sod uft?s av sekr.

En organisation, som, ehuru ,ej direkt fackli{ nykterhe,Ls-
organisation, dock arbetar i nära änslutning tili dån senast
niimnda är Sverg,es Vår. Den azbeitar blanil våra
svenska sholbarn och är bitdad 1g08. Dess inkomster ut-
gjorde för 1915 kr. 2,968 27 under öet utgilterna stegotill 3,96?: 63. I styrelsen, som utses ao 5. L. w. oätrS. S. U. H., var 1916 barnhemsförestå:rdaren Mats Dahl-berg, Stockholm ordf., folkskollärarinnan fröken Anna
Breitholtz, Bröten, Strandvik sekr. och lärar,e K. Arviil
Hagslröm, Upsaia, kassör. och redaktör för d.e av organisa.
tionen u[girrra publikationerna.
- - Minclre fackliga nykterh,etsorganisationer iiro Svenskaläkarnas,nykterhetsf öröning, stiftad ? juli 190?,
merl 29 medi. den 1 jan. 1915 (ondf. professor Cuit Walis,
sekr. dr A. Alfven, båd,a i Stockhoim); Farmaceuterl
!ls nykterhetsförbund, stiftat 1 okt. 191?, med24 medl. d. 30 okt. 1916 (orrdf. apobekare 'EmiI Nilsson,
fi IUli["F, ,; " -

Urut6'

31,891
30,315

26,917
27,fir

Hl.
827,6
6m,7
657,r

llaullr[[u llnmtlar

378,158

nrl
361,@71

Ton
12,055
10,166
8,775
I,177
9,688
9,033
9,093
9,299
7,108
6.632

Kg.

62,662
59,404
54,574
55,011
59,618
53,789
54,140
56,001
47,869
48249

372,1851237 ,79
308,853 167,27
339,018
336,000
341,664
353,809
352,2M
354,106

Maltvirdet lorde tör 1915-16 kuma beråknas till 9,650,000 ki för de ikattepliktiga och 2,?5O,g0O
kr,.lör d€ skattefrla bryggerierna.

Vid behov aY alla slags

kan Ni alltid förtroendefullt vända
Eder till

ilfifl MfitBtRfi, llnsalaUat. ll, $lorlrlolm.

W

ffi

Maltdryckstillverkningen åren 1903-1916,

Skatleplikiig tillverkning fl St"tt.t,i tiilverkniflg

AKNEBOLAGET FTADI U5, STOCKHOTM.

Fotogenkök, spnitglödljuslampon för
skioptikon, bågfilsblad, sammälds-odh gxlpkvannan

Stilpröv och prisuppgift sändes gratis på begäran.
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måste läsa Jack London I
Agenter önskasl

*1S3*

Dalarö, sekr. apote,kare Arvid Linclste.rlt, Stockholm); Sven-
ska of f icerarnas nykterhetsf örbund, stiflat tl.
2 ltov. 1905, rned 28 mecll. d. 1 jan. 1916. (1'. f. ordf. ocli
sekr. var då kapten B. H. Boy, Vänersborg); Svensk6r
u n d e r o f f i c e i a rn a s n -v k{ är h e t s f oi'b u n cl, stittat
d. 1gåokt.11907. nred om
kring 

"$100_^ 
meill. uniler Statens anslag för 1917.,

1916. (Ordf, f. cl. flagg-
matros' F,. nI. BjOrkstäi, till nvkterhetcns främjandc och motarbetandc ay

sekr. styckjunLai" f. U. drvckenskapens följden

Nilsson,bådaiKarlskrona.) Centrallörbundet förnykterhetsunder-

Svenska polismän- visning kr' 10,000

_ nens hernyktcr- S,liiili,iTil,lå"ii,,liiiil"r;;;... i'ffi
hetSföIbund stiltat 2 ridskrirten,Mirer, ...................,., 2,000

åug' 1905, med 436 medl. Tidskritien 'Tirring" " " ' l'500

a ä luti ioro. it-r.at p,r- !.lofi' 'o'u"o'";:;u'on'n"'"n;:. : ::ffi
lisman. J. F. Almö, sekr. 'r. o. d:o 3,0$
Axel Sjogren, båda i Stock- N C' r' o' d o a000

. . N. O. V. d:o 4000rloltllJ Oclr f lOllaIS ViraBcnder d:o .. Z:OOO $]m
n yt t e f h e t s f ö r e n i n g su"rp-". nykierlrerssäilskaps .rpplys-

biidad i Karlskrona höstel nirgslryrå .......................-..... t'. s,ooO

1911. Medlemsantalet 1g14 lnlenrat. byrån mot alkoholismen ... " 750

'ar omkr. 1b0. orclr. sam t*1"ji,:;i','j.,1ifr::I.:ll'::Ti::: 
8,000

nfa åf Vaf F. Il. CaflS- Sverges lärares nykterhetsförbutrd ... . 3,000

son, sekr. Alhin Johans- s' s u ll . 4'000

,o,.,, bådu i narisr.ro"a- ,,lJl",ifi?t;ffi, 
å',11,_fi.!l*l'll " 3;333 ze,zio

^ +u [agOI SIoIIe Ont- Tilt atkohotislvården..........,............_.. 269,600

fattning äro Svenska sumtrrasnflmårlrnkr. _39lll5o
postpersonalens

h e I n y k t e rh e t s f ö r b un cl och s r. e n s k a t, u 1-l pie rfl.sonalens dito. Den förra' organisaiionen, som'ar"sii?tail
dg1 1 jryi 190b, haile den B0 luii rors 310 medlemmar för-
dela"ite på 11 lokatavtl. Ordf. vari Erik Blomberg och sekr. V.
Rosengr,en, håda i Götcborg. Vad angår clen- serrare .orga-
nisationen,-som stiftacles dän 1 juli I904, medd.elar siöta
uppgiften därifrån att den had,e i?? medj. i 12 lokalföre-
rlr^ngar.. _Oriif. var Fridolf Sanclberg, sekr. J. A. Eriksson,
båda i Stockholm.

,Världen har endast en äventyrsskildrare
av sådan {ang som JACK LONDON.,

\\

BOHLIN &
o
Do

Studer:ar rnan noga

Dalarnagasinets
nyutkomns yarukatalog, skall nan flnna, att
in-getr firma i Sverge ka[ etbiuda Eeta lä mp-
Ilga oth blltlgq \atot löt Basarer, Fester.
Lotterier, Tcater och Masherader m. m'.
0ch att försäljnlngsvillk0ren helt enlelt är0 ena.

W stå€nde, samt de goda råd och anrisflingarför

kr.r.r. Det brir artså un ,un ro,r,,t lfi'u'Jåöäul;liiö i1'''1ii"å#lit,il"','JJ1:
nyutkomna lyxkatal0 gen från DÄ LA*IA GASINET, E ;,nst "Lind, Nås

Jack Lolldott$
samlade skrifter

under redaktion av

ERNST LUNDQVIST.

Omkring 150 häften om minst

5 ark'(41 band) å 60 öre.

,Vad Jack London skriver läser man
från början till slut med andlöst in-
tresse.>. En åkta vildelivets skald.>

"Jack Londons böcker uppväga
hundra volymer vardagslitteratur och
alla litterära rnagasin, vore de än så
fagert utstyrda.,,
Lösa delar av denna upplaga säljas icke.
Subskription i varje bok- och pappershandel.
Tillskriv genast förläggarna.

C:0, Stockholm.

FoLkkalendern 1918. t3
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Svenska B1å-Kors Förbund,et biklades 1913

s_om hljqJ-fgrganisation till >Föreningren Flocla Kolonien, som
det 1906 bildadre >Sällskapet för krisUig social nykterhets-
verksamhet>, _sedan 1913 inregistrerad öhonomisk 

-för,ening,

benti.rnnes. Föreningen, s,om iäknar 40 aktiva och 8,00"ö
understödjando medl., äger Flodakolonien nr I Jämiländs
låin, *Fl'odakolonien nr 2 i I{ästveda, Kristianstails län,
ocla Flodakolonien nr 3 å Satbohed i Vastmanlanris län.
Dess organ å-r >Ny mark>, kvarLalsskrift, som utges under
Erik E:son Hammars redaktörsskap. Oiaf. ar söttspastorA. Wiren, Stockhohn, sekr. och ärbetsledare Erik 'E:son
Hammar_, Vemdal.en. Föreningens åndamål angives va^ra
>ati under För,eningen Floda Roloniers ledning, "på kristtig
och _absolutistisk grund bedriva personligt jiarieksarbetä
blanil ,och till förmån för genom dryckeäskap förkomna
person'er). Förbundets ledning handhaves av F. K:s styrelse.Svenska säIlskap,gl f ör nvkterhet'ochfolkuppfostran torde vära en av ,i" älclsta svenska
nykterhets,organisationerna, om icke den allra åldsta. llet
stiJtades leilan 1837 under namn av Svenska nvkterhetssäll-
skapet och ombildacl,es under .ovanståend,e namn 1g02. Dess
gPpgift åir att bedriva bokförmeilling och skolköksverksam-
het ,samt att- utgiva ,och. sprida skrilter i folkuppfostrande
1.T,S" .. Sällska.pet 

. ål,njutär 8,00U kr. år.ligt siatsan*]ag.
Ordf. iir marinöverkommissarie J. E. Dahiin, sckr. oci
b'yrå.föreståndare fil. kand. Osk. Mannström.' Sällskapet
utger ticlskri{terna >Från arbetsfiiltet> och >Iliustrerad lrid-
skrift för unq och gammal>.

Till sist -bör näinnas att inom vissa nykterhetsorganisa,
ti,oner finnas speciella ungclomsorganisatiotrer. Dessä åro :Sverg_es ggodten-rplares ungdomsförbund,
T o m_p l a r o r d,e n s u rg ci o m s f ö r b"u n d, N a t i o n allgoodtemplar,ordens ungclomsforbund (o-
ilessa tre se närmare Folkkalencle*rn 1g16) och S v ". $rsBl.åb,anilsförenings ungdomsförbund.'Eri
nykterh'etsorganisation som arb.eiar bland den stutlerancle
un3cl'omen -är dessutom Sverge; Studeranrle Uqgdoms Hel_
nykterhetsförbunil S. S. U. H. (Även ,om clennä se Folk-
kalendern 19tr 6.)
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Te leg ra m by rå
Klarabergsgatan 28,

$tockholm.
Irörmedlar nyheter till de flesta sven-
ska tidningar samt till utländska tele-
grambyråer och tidningar.

Stockholms

Annonsbyrå
Klarabergsgatan 2E,

Stockholm.
För-medlar annonser till alla in- och ut-
låndska tidningar, uppråttar hostnads-
beråkningar och annonsförslag, utför
lilich6beställningar och åtager sig allt
inom reklambranschen.

$tockholms

Tidningskontor
l"lamngatan 7,

Stockholm.
Försäljer alla in- och utländsha tid-
ningar, mottager annonser och utfor
bokrekvisitioner. Representant för
Raphael Tuck & Sons, LId, London,
Konstförlag.
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Arbetarnes Bildningsförbund.

(A. B. F.)

Centralbyrdns ad'r(iss : Brwnnsuik, Sörui,k'

Anslutna organisationer: Kooperativa För-
bundet, Lancls,organisationen, Soc.-tlem. arbet"arpartiet, Soc.-
dem. Ungdomsförbrrcilet, Nykt'erbelsorrlen Verclanr1i, Ja{t
vägsmannäförbundet, Typografförbuncl'et, Tele,grai- och Tele-
lon mannaförbundet.

Samtliga untleravd'elningar till ovannämn'da orga-nisa-
tioner är g,enom sina huvudorganisationer anslutna till A.
B. F. ,och -kan erhålla bidrag till studiecirklar och lörcläs-
ningskurser.

Verksam,hetsgretzar.

L Stwd'i'eci'rklar.

Anslag till bokinköp erhålles clels av A. B. F., ddts
genom A. B. F. av staten, d,et ,senare ilock icke un.tler en
cirkels första år.

A. B. F:s anslag utgår mecl 30 o/o av det belopp som
cirkeln insäntl'er till centralbyrån, (dock högst 1C0 kr.).
Därjämte ,erhålles 20 o,b rabatt å bokhantlelspriserna. Ny

Alla slogs

KIICHNAR S, RITNilTGAR
.?ton

KATALOGTA,
PAOGBAM,
TIDNINGAP,
T IDSKBIFTTP

,, fr'ffi'

ulfdpas FOUSTKLASSIGT och +ill

=: MODEAATA pnisen
hos

J. LI NDHOLM5 KLICHETABB,IK& GPAN AN5T.

STOCKHOLM, Drotfninsgat.l0. Filial: GE FLE.
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Vem somhelst
kan sLaita siq en bättre slällnjng ochför-
dubbla sina i-ukotnsrer, om han lörvärvar
sis tillräckllga kunskaper och sådan
sk'icktiehet so"m silrer bonom i stånd att
sköLa äcn plais, It. n önskar erhålla.

Under^lg ärs t'd hå vi ägnat oss åt
att sätta iramåtsträvande män och kvin-
nor i tillfälle att shatfa sig ökade kun-
shaper och på sr sätt- höja slna
avlöningar.

Tånh d.cirlör efter
vilka stora lördelar Ni kan skaffa Er
genom att begagna Er av vår under-

PROSPEKT-KUPONG
TIENNNOUS KORRESPONDENSINSTITUT

Östergatan 63 B Dllektör H. S' HERMOD Malmö

Sänd mig graLis och utan förbindelse. å min sida Ert-illu-
rt*ååä-ptiiipät I iöt d.n bransch eller den kurs' tramlor vrr-

ken iag skrivit eti X

Affd.rsman I Elehltisk monlör'ÄiåEtarare 
I Angmashinist

Våinrisl | Ån4qanneskötare'i;:;;ö:;- llaiitt"uk sbok hå rtare

"ir-iiå 

nra r I Lodwigrds föres lå.nd'

KorreSpondenl lLantbruksinspcRlor
Bvssnicistare I Föroatlale
r:i ä*tri sk ma s k ini st I Kro no I dn sman

Techn., Konstnå|.
Folkhögskolekurs
Realsholekurs
Lanlbruhshurser
.gudentkurser
Intrcideshutser
SDråk : Tvska, Ens.'Franska, Qyskå

I{amn.'

Adress: Folkkalendern 1918.
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cirkel erhåJler 10 kr. i startpongar, ,om minst 10 kr. insänts
för b,okinköp.

Statens anslag utgår m,etl halva ilet betropp, som under
föregåencle arbetsår använts för bokinköp eller inb,indning.

Studiecirklarnas böcher sammanföres efter låsningen i
cirhlan.as biLliotek, tillgängliga för allmänh,eten.

Upplysoingar om cirklarnas arbete, bokförlag m. m.
erhålles från centralbyrån.

II. Föreltisningslmrser.
A. B. F. Iörmedlar inga ,enstaka förcdrag, end.ast serier.

En kurs 'omfattar i allmänhet 3-8 förelåsningar. I kurs-
kostnaderna deltar A. B. F. med något,över hälften av rese-
kostnatler, vivre och honorar till föreläsarna. Resten in'
bet,rlas som kursavgift i förskott. Kursavgilten är lik:r
för alla platser, grundad på genomsnittsberäkning.

För 3 förel. 45 kr. och för varje följanrle upp till
6. 5 l<r.

nI. Instrwlilionsuerksanilt et.

A. B. !'. anordnar varje år ett antal instruktionskurscr
oclr, instruklionsmöten. En instrr-rktionskurs om 6 å 7 före-
lä.sningar kostar 30 kronor.

Ur senaste verksamhetsberättelsen (u.-
be[sårel 1 juni 1916-31 maj 1917).

10 instrukti'onskurser. 36 enstaka insLruktionsföredrag
oeh sammanlrädcn.

391 studiecirklar med 4,010 medlemmar. Bokinköp
för kr. 2I,720:96. Härav statsanslag 5,579:65, anslag av
A. B. F. 5,288:57. Bibli'otek på 261 platser.

54 föreläsningskurs,er med 208 föreläsningar. Kostnad
4,086:95. Härav bitlrag från A. B. F. 2,231 :95.

Rådgivare för basaranotrdnare,
N:r 6, heter sn bok som l9l7 utgivits av oss.

Den innehålier en stor mängd nya idöer och ul-
förliga beskrivningar å basarspel m. m. Talrlka
illustrationer förtydliga texten. Den erhålles fritt.
Vi tillhandahålla därjämte allehanda varor, appara-
ter och tillbehör för basarer, tombolor 0ch lotterier.
Vår firma är äldst på området och anlitas av de
flesta basarer landet runt. Till den, som först
bevisar, att någon annan levererar förmånligare och
mera rikhaltigt och reell, betala ai kontantI,ooo kronor, Begär fritt vår "Bådgivare'. och Priskurant

ftir basarer.
Y[esslings l(ortvallrl A.-Et.r Sthlm.

i[9 Kor.nhamnstorg.
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RIKSTEL. 2521. STHLMSTEL. r.rN.revÄrr. ggg/.

Januari.
2, 1889. Bildades österrikes soc.-

dem. narti-
J. 1898. Bildades'danska Landsorga-

nisationen.
5, 1813, Den stora statsbankrutten i

Danmark.
6. 1896. Grundades Le BoursduTra-

vail (Ärbctarebörsen) i
Paris.

9. 1905. Dog Louis Michcl, "Rodajungfrunu, bekant fransk
sociaiistasitatot.

10. 1877. I nvaides de fårsta socialister_
na i tyska rjksdascn.

10. 1900. Dog Frcdrik Sterfty", en av
socialismens ban6rytarc i
Sverge.

25, 1759. FöddesRobcrt Burns, en8_
elsk arbctarediktarc.

26-30. 1917. Stora kravallcr i Mosk_
va.,- burikerna plundras,
folkct kräver frcä, solda_
terna neka anlända vap_
nen mot folkmassotna.

F-ebruari.

26. 1871. Slörs fred mellan Frankrike
och Tvskland.

27. 187S. [Ipprätraäes de ftanska na_
tionalverkstäderna.

Mars.
| - 8. lql7. Storasrrcjkeroch orolig_

hctcr i Ryssland, framit
i Petrograd.

8 1917. Crevc Z^eppelin, luftskepps-
upptinnarcn, död, g0 år
gamnal.

9. 1917. Revolutionen beqynner t
Rysslands städäi och in-
dustrisamhällcn.

10. 1917. Duman upplöses av rege-
ringen på obestämd tid.

11. 1917. Duman fciiklarar sig ej lyda
den kcjserliga upplös-
ningsukasen utan tillsätter
en exekutiv kommitt€ un-
der presidium av duma-
presidenten Rodzianko.
Kommitt€n som gcnast
vinner Petrograds garni-
son på sin sida, häktar
ministrarna och förklarar
sig skola skapa en ny
rcgcring, - Petrogradar-
betarnas delcgerädeför-
samling konstitucras, mcd
Tscheidze som ordf.

14. 1883. Dog Karl Marx.
15. 1917, Den nya ryska rcg€ringen är

färdig. Furst Lvoff är
ministerpresident. Tsar
Nikolai abdikerar.

l6 -19. 1916. Ärbetarelredskongressen
iStockholm.

17. l9ll. lnträdde den första kvinnan
i Norqes slorlins.

18. 1848. Revoluliön i Wien o*. Bcrlin
21. 1917. Ryska regeringen Iåt€r häkta

extsarcn och hans scmål
och för dem som fångar
till Tsarko je Selo. - Reigc-
ringen påbjuder ri den his_
toriska råttyisans namnD
allmån polit;sk amnesti,

t!
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Fordomtima.

Gå*nf*

På

= =-ochuppslag.--a:,"

== 
så sätt kan Ni vara 

=

= 
säker bli bäst be, i

I tjänad. Vi utföra 
==

allt vad till yrket ;
hörer, smakfullt 

=och förstklassigt.

BOKTRYCKERI I , BOKBINDERI
PIPERSGATAN JI

3. 1894. Öppnades dcn första elekt-
riska järnvägen i England.

4. 1842. Foddes. _ Geoig B.;nJ";;
_ ^ dansk liileraturhistoriker.
10. 1847. Föddcs Thomas Edison.)2 2Q: 1917- Detodeladesvenskasoc._

dcm. pårtiets sista kon_
gress.

ll. 1766. Föddes Th. R. Malthus.
17. 1913. Poincari vald tijl president

i Frankrike.
21. 1884. Upphävdes Iörbudet mot

fackföreningar i Frank_
uke.

22. 1840. Föddes _Äugust Bebel, tysk
socialistledare.

23. 1848, Februarirevolutioneni paris,
24. 1848. Proklamerades den andra

franska reoubliken-
26. 1802, Foddes Mkrör Hugo.
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kan var och en iörsl<atfa sig, som med llit
och energi deltager i

vår undervisning pr korrespondens,

Önskar Ni en båttre avlönad plats, eller
ämnar Ni utbilda Er inom något yrke eller
någon särskild bransch, börlNi förbereda Er
här1ill på lediga stunder genom att deltaga-i
undervisningen från

30. 1917. Den svenska kungaregcringen
Hammarskjöld avgår, ef-
ter att i tre år ha topp-
ridit landet.

April,
4. 1838. Gick det första ångfartyget

över Atlanten.
4. 1917. Amctika förklarat Tyskland

krig.
8. 1917. Bildas den Svenska Fack-

oppositionen.
11. 1825. Föddes Fetdinand Lassallc

i Breslau.
12. I905. Antog den franska senaten

lagen om skiismässa m<l-
lan slat och kyrka.

13. 1917, Passerar Lenin Stockholm
på väg hem till Ryssland
efter mångårig landsflykt.

14, 1q02. Utbröt politisk storstrejk i
Belgicn.

15, 1866. Ftiddes Tom Mann, engelsk
syndikalistlcdare.

17. 1917. Västcrviks arbetare göra di-
rekt aklion mot hunger-
styret.

17. 1844- Föddcs Anatole Francc,
fransk författare.

19. 1882. Dog Darwin.
23. 1906. Hemlig rysk arbetarekon-

grcss i Stockholm.
2,1. 1917. Stockholms arbetarc kräva i

demonstration utanför
tiksdagshuset bröd och
frihet.

26. 1917. lvan Oljelund frigavs efter
13 månaders fängelscvis-
telse-

26. 1910. Dog Björnstjerne Bje{nson.
24 30. 1916. Kongressen i Kjcntal

(Schwciz), Zimmerwald-
internationalcns andra
kongress,

Maj.
1. 1890. Första intcrnationclla maj-

demonsttationcn.
3. 1916. Domes Höglund till 3, Olje-

lund till 1!,2 och Hcdin
till 1 års straffatbete -alla tre dessutom till 1 ärs
Iörlust av medborgerligt
förlroende utöver straff-
tiden - Dför försök till
landsförräderil. Domcn
avkunnas av Stockholms
rådhusråtts sjundc av-
dclning.

5, 1818. Född€s Karl Marx, den vc-
tenskapliga socialismcns
gundlågare,

trFF Ousby KorresPondensinstitut.

Detta institut är det enda I ..Sverlge som grundats av akademiskt och
nedasoqlskt blldade personer. Är vårt lands största, lörnämsta och soll-
histe'ifisrltut. Äger ån premlefond på 10'000 kr.; har eget tryckerl m fl.
resurser, varigenom-dess elever tillförsäkras stora fördelar, som intet annat svenskt
institut har att erbiuda.

lnstitutet omtättar Handelsskola, Teknisk skola, Realskola, Lantbruks-
skola och Jurldiskt semlnarlum. Undenisning meddelas således i en mängd
olika läroämnen, om vilka vårt prospekt lemnar iullsländiga lörklaringa-r. - , --.

ProsDektet sändes kostnddsfiitt tillsammans med vån premleclrkulär
iämte innehållsförteckning till den Formulärbok, som alla våra elever erhålla
gratls.

Skrlv I dag på ett brevkort till

OUSBY KORRESPONDENSINSTITUT,
Ousby 12.
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6. 1917, Frigavs Z, Höglund ur

fängclset efter att ha varit
inspårrad- i över 13 må-
nader.

16. 1917. Ryska tegetingcn tckonstru-
eras, Tte socialister in-
träder i densamma.

15-18, 1917. Sverges socialdcnokra-
liska vänstcrparlis konsti-
tuerandc kongress.

l8*21. 1917. Soc.-Dem. Ungdoms-
förbundeis kongress-

20. 1917. Friedrich Adier dömd till
döden för mordet av stats-
minisrer Stfirghk.

23. 1915. Italien förklarar Oslertike
krig.

30. 1778. Dos Voltairc, berömd fransk
rcvolutionär förfallars,

Juni.
2. 1868. Försla engelska fackföre-

ningskongressen iMan-
chestcr.

5. 1723. Född.s Adam Sm;th - fri-
konkurrensens låtofader.

5. 1917. Blodbadct på Gusrav Adolfs
Torg i Stockholm, då
atbetaremassotna samlats
för alt höra statqminis-
terns svar på Brantings o.
Wenn€rströms interpella-
tioner om politisk ny-
oricnterinq.

6. 1876. Första dansFa socialistkon-
grcsscn,

8. 1917. Våldsam vulkankatastrof i
Svdametika. San Salva-
dår och sex andra städer
jämnades mcd marken.

8. 1781, Ftiddes cngclsmannen Georg
Stephenscn, 

-grundltgga-ren av iärnvägs!äsendct.
Han konstruerade ett lo-
komotiv, som hadc cn
hastjghet av 46 km. j
timmen.

9. 1815. Genom kongressakten i Wien
bildades kungariket Ne-
detländetna.

9. 1893. Föddes Bettha von Sultner,
österrikisk författarjnna,
som fått Nobelsptisct för
sitt fredsarbetc.

9. 1870. Dog Charles Dickens, cng-
elsk tomanförfattare.

11. 1917. Statskuppi Grekland. Kung
Konstantin och kronprin-
s€n tvingas abdikcra.
Prins Alexander utroPas
till kung.

12. 1667. Utfärdas Svetg* älsta sjö-
l"g.

12, 1891. Utfärdas Sverges nu gällen-
de sjölag.
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Värtds-bjälpspråket tDO,
UTTAI,: o:å, u:o, c:t

u'*li*ut',-s*g*-ltru*+#x*i'',*.fi
$ii*jt'iåHilJ$ruiilå,iil''ffi ni:,''i:l'nfiq*
fl äi;,i,lå';ili.;lt:lrr*rt,,.i;";$;ffi 

$å:1"F,".il*ji?

i.*t*#:ri"irt1;:trt.l,t#i**:i,{;ld**gå'F:,n*i*8"f,+iv.'*ln'*ifu?söi:,.:ffi 
ts;åiåIe^n riklig ordbildrring. T. ex. d

1iörstori-ng;, -u- {ui"Eg"i,'iali":{Jji-*'*flli: :ll ååill;f.rv (som kan), -iz 1iörsc med),'_oz-(ru-li ;;1,-.iiii;;;;,';;"
IEåI|[9Y:*L-" o,o*,". ,ITl'.n"-o . di l,indtrstri-o dumra dek-e-non-esn_a yar_cent-o nult_is_js si""a_äs."'ii;.åiii-iint.,orm-a. civiliz-i1-a popul_i : la ler_r,,y_j e la vapor_nav_i proxim-

åli:1 l1 :'i'Ji:'T;? *ii#';*ll;l'.';,!l 5;':1;i'iiilirruln:i:pov-as 
.su vi,1.ar subir_e avan stranje...i 

"ä" ii,i, p""i ä"iä;_,Jäi;._"o per direkt-eb[-a 2er-nrv-n a
;ei-i ri"!-rli,'""'ni-ri'r'Jå'"är. r't nrri-rr nov-as sav-ar omn-a slran-
ä u u r i n gi, -i' å i u iii i: ; i',; j ::" ä 

j-:."å; ;i Xå:iiT g,lT;^"1:1";l;-äl
!3^ I'lc1o I:etp-anr-a kornun_a J,qy. r^ ,ii"i ii,iiii_äl.jä;_;,;;""_spec.a, Or ca lingrr-o dcv as es_ar,lelrr."r,l_o-" fron,p?"n"_;fl;,,.."_pen-e da la maxint qrand-:r nrrm !)rbon.a r in gu-ä-' i;i;;" "ä;i ;",i.å"åJ.:?1T:' å''T.;Ii""'å,T.:ätiT
ilfi ;'fl",$i:110":,'å:i:;ff #"".?."li;ff .r,c*li*in;ti";

Hela IDO
Alfabetisk minneslista över ordbildnilgselementen, prs16_m-ina och småorden i ido, för kurrer octisjtiiusi"åjii-, uu p.Ahlberg; 25 öre.

INTERNATIONELL-SVENSK ORDBOK
av p, .fhlherg; 2 kr.

MAKEDONIA AL MAKEDONIANI
h.islorisk-poliJisk expos6 av nacedonisk_rumåniska kultur_
;å,å.Ir0",. övers. ril rdo av lr. eop;."*riä1iii"ö"rraiä!ij;

PRI FOLKLORO
av Docenten C. W. von Sydow, på ido och svenska; 25 öre.
AUa f),ra pubtikationerna erhållas tttthopa för hr. 2: JO franhofrån red. av MONDO, Surbruflnsgdtdn-BZ] Stockhotm, Va,

15. 1843. Foddes Edvard Grieg; Nor-
g€s störste tonsättaie.

19. 1917. Finlands soc.-dcm. parti-
kongress tager ä;rekt
ställning mot ministerso-
cialismen.

20. 1903. Bildades Norges socjalde-
mokratiska ungdomsför-
bund.

21.1914. Dog Bertha von Suttner.
22. 18qq. Utnämndes franska socialis-

ren Ä/tillerand till minis-
ter.

26. 1916. Fzller utslag i Svea Hovrätt
j förräderimålet. H öglund
dömes till 2L/2, Oljelund.
tltll lt/E ilr och Hed€n till
9 månaders fängelse. Van-
frejdsstraffet bortfaller då
hovtätten fullständigt
frängår förrädertkap;tlet.

28. lq14 Sarajevomordet.
27- 1879, Föddes Martin Tranmel,

norska fackopposol ionens
ledare.

.Iuli.
3. 1910. Bildades skandinavr'ska so-

cialistförbundet ; Ame-
rika.

6 1905. Nekades Jautäs att tala of-
fentligt i Berlin.

8 1497. Vasco da Gama seglrr med
4 för ändamålet byggda
fartyg utftir Tajo för att
runt Afrjka söka en sjö-
väg till lndien.

9. 1438. Upprätlas i Falmar unions-
aktcn. I den stipulerades
att man vid varje ko-
nungaval skulle övervägas
om alla tre rikena skulle
ha gemensam kung eller ej,

12. 1S08. Bombattentatet av NiJsson,
Rosberg och Stern mot
Ä.malthea i Malmö.

14. 1903. Invigcs järnvägen upp till
Narvik.

15. 1606. Föddes Rembrandt, Hol-
lands störstc målarc, värl-
dens ypperste etsare.

15, 1662. Det första påbudet i Sverge
om cmsur, framkallad av
prästerskapets rädsla for
religiösa frågors fria be-
handling.

16. 662. Med dennä dag borjar dcn
muhamnedanska tidräk-
ningen.

16. 1812 Utkom dcn ännu gällande
trycktri he I sförordningcn.

17. 1862. Föddcs Oscar Levcrlin,
skald och litt€raturhisto-
riket.

23. 1914, Österrikc sänder ultimatum
till Serbien.

27. 1914, Tysklands arbetare demon-
strera mot krigct,

28. 1784. Ävrättades Robespierre.
28. 19t4. Världskriget borjär. Öster-

rike lörklarar Serbicn
krig.

2r). 1796. Dog Robcrt Burns.
31. 1914. Jean Jaut€s, den franska so-

cialistledrt :n, mördas av
en vana€ riq ch uvinist,

Ä url l sli.
l. 19tr4. Tyskland förklårar Ryss-

Ian.[ krig.
3. 1414. Tysklrnd förklarar Frank-

rike krig.
4. 1914. England förklarar 1-yskland

.. krig.
6. 1914. Osfcrrikc förklarar Ryss-

land krig.
9. I80j. Den första ångbären, kon-

slruerad av Fu)ton, går pä
Scinc, under massornas
oändliga jubel,

9.1910. Det stora nordiska skolmö-
tet i Stockholm, bevistat
av 7,000 deltagare.

12, 1818. DorGeorgStephensen,iärn-
vägsväs€ndets grundleg-
gare.

13. 1871. Foddes Karl Liebknccht den
yngre.

13. 1913. Dog August Bebel.
13. 1645. Freden j Brömsebro, varigc-

non Sverge fick Halland,
Jamtland och Härrcdalen.

13. 1838. Kungl. cirkulär cnligt vilket
judarna crhålla okade fri-
hetcr all bosätla sig i
vissa städer i rikct-

t5. 1856. Foddes Keir Hardic, en-
gelsk socialistledarc.

25. i900. Dog Friedrjch Nietsche,
revolutionär tvsk filosof.

28. 1828. Foddes Tolstoy, rysk för-
fattare.

31. 1864. Dog Lasalle.

September.
3. 1859. Föddes Jcan Jautäs.
4. 1870. lnfördes ftanska republiken.
4. 1910. Fattar Högsta domstolenbe-

slut i förräderimålet. Hög-
lund dömes till I års och
Oljelund till 8 månaders
fängclse för 'försök atr
förleda rill ohörsamhei
mot lag och laga nyndig-
hetr. Hedin frikännes.

6. 1916. Kungörcs Högsladomstolcn"
bcslut i förräderimåler-
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utkommit och finnes
boklådor:

Ävfores Hoglund och Ol-
iclund tili LånEholmen'

5- 8. lgt5. Konferensen i Zimner'
. wald, där den trcdje lnler-

naliona!en qrundlades.
5-12. 1917. Zimmerwaldrötelsens

tredje kongress avhålles
; Stockholm,

I{ouember.
2. 1905. Hissade Finland sin egcn

flagga, giorde Politisk ge-
neralstrejk, avsattc sena-
ten m. m.

4. 1905. Fick Finland själrstYre'
17. 1858, Dog Robert Owen, engelsk

sociali st.
18. 1905. Valdc Norge kung.
20. 1910. Doq Leo Tolstol.
24-25. l9l2- Den stora socialistiska

fredskongrcssen i Bascl.
28. 1820, Foddes Fried. Engels i Bre-

m€n-

December.
4. U95. Föddes Thomas Carlyle.
5. 1791. Dog Mozart.
6. 1882. Dog Louis Blanc.
8. 18J2. Foddes Björnst.ierne Bjorn-

son.
14. 1911. Nådde Roald -Amundsen

Sydpolen.
1863. Föddes Äxel Daniclsson,

svensk socialist.
1860. Föddes Carl Lindhagen.
1914, Kungamöle i Malmö.
t915. Fords fredskongress anlån-

der till Kristiania.
1914. Dog Edouard Vaillant.
1899- Dog Axcl Danielsson.
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INTRESSANTA

-BOKNYHETER!
ZOLAS charmanta bok

Människans lägre jag
(La Böte Humaine).

Prig Kr. p: p5 l:sta delen.
), ), 2z P6 2zdna ,,

---KOBB0-
En rolig och intressant skiirgårdsskildrine rv denräl kände förGilarel

CUSTAV LINDVALL
Pris endast tr(r. 1r ?6.

BR Ö LLOP SRE SA N
aV CHARLES de CoSTER.

Översåttning åv Ture Nerrnan.
X(r:. 2: EO.

Har utgått i Tyshland I 20,000 exemplar.

DEN NYA MINISTÄNET.I
Fn. sarnling karrikatl rer för dagen rncd
leckningar av NILS -SVAHN, saät sali-riska rim av BERNHARD BENGTSSON.

- -Pr:ls Kn. 1:EO.- -

Bokförlags-Aktiebolaget S V E A.

10.

17.

20.
26.
30.

1866. Föddcs JcPPe Äak!ar' dansk
atbetateförfattåre.

1809. Avstod Svetge Finland till
Rvssland.

1905. Dog'Adolv Hedin.
1915. Dos Keit Hardie.
1879. Föd-des den norska arbetarc-
. diktaren lohan Falkbet-

gs1.

Oktober'

1854. Katl KautskY.
tB7S. Anlases lvska sociaiistlag,en.
1q16. Möriade- Friedrich ,adlct

den österrikiske ninister-
prcsidenten greve Karl
Stiirskh.

1759. Föddes George Danton.
1811. Föddes Louis Blanc.
1914. Ryssland förklarar Turkjet

krig.

16.
19.

28.
29.
-l t.

15.

77.
77.
1S.

21.
30.

IDurens aptlt.
De flesta människot skulle, om dc tillfrågades vilket djur som ät€r mest,

,nr"nl,n.n svara: leionet el!er tigern. Detta äi cmellertid orikligt' .Elt leion'
;;;";ä;;r-;;;'.kelpund, nöier- sis mcd 3o-4o skålpund kött till ett mål'
;r';ä"; fii6.;; ttui iiitt ut" tptit o.ii srörre"mage och ian [ör1ära ctt helt svin

;-;;;;rå;;ti' Vuig"tnu ätd de glupskaste au älia köttatande djur' En varg
kan svälta i fiortotr da{ar och därefter förtära en ticdjedcl av sln egcn Y'xl ';ii ";j; målj Fåslarn-a äro i allmänhct storälare. Rotgeln kan.tjäna som

u""*""1 pä fåselvä"rldcns friska aplil. Han kan på en cnda dag-bekvämt lör.-
;å;;;;.f;;'iii'tua ii"di"d"Iar a'v sin egen vikt Den vanliga duvan slär till
och med detla rekord: hon kan på <n enda dag förtära töda lill h€la sin

iif.i. "F;rl"*" aro-ar"n uattign"a" -"d en utomoYd'entligt frisk aptit' En enda

amerikansk blähaj dödade och uppåt i task foljd tio torskar, var och en av

dem större än han själv.

Malmskillnadsgatan A4 B,
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tiuun röTTER.
^ 

Alla,-som lida av plail._lot och trötthel. i lrit_lerna böra e.i uraktlåtaatt använda Adamssons
hålfotsinlägg, vil ka rekon r_
mend.eras av läkare,
massörer och förbru-
L1,:.::^,,1r:tu, till allä skodon. Uppgiv vidre-Kvrsrtron skodonens nummer ocir' ii.onri_::,fJtr*l: : st<o don en s,r., m^m er- olir'[;" p p;:
I3t: -!"il q.. p"i-iia" si2^sliri5iii';äi;.
ende på stoilek.'
,.-9PS.! Vi äro ensamförsäljare frir Skan_olnavlen.

Edrra fötten
hållas i
utmärkt
konditi-
tion, vil-
ketbidra.
ger till

hålsa och
välbefin-

nande,
om Ni
anvån-

derTIZ FOTI(UR.
Elfektivt vid rlla slass folåkommor. så_som ..liktornar., valkar, t"ät 

"åior,"ii;l;i.;i;;nag.errrang, lbtsvelt. ömlret, svullnä lötter,hälkramp o. d.
, Etl pakeL Tiz mcd Tizlösning sarnl enprqsq.hrr om forvård kr. zil.-''r"å ";;t*iIraktl"rilt. Bliv återförsäliare. 

I r ru 
',q'\\ '!

, _ - *O-BF : 
! L i vm o ders pr u t"o r. s kö lj ka n n o r oc h

+l'f i#'Jå,{ åf ål'."01ä',,Si T 
" 
l#;|3fl :p 
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NILS ADAMSSONT
Gentralpalatset, Stockholrn.

.ADAMSsONs
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Bästa tiden for fiske .... 92-gB
Olika hastigheter .........

INN E UÅT,T,:
sid.

F'örklaringar till kalendariet.................................... I
_ (f ideriiJlning, Förrnörkelser, l ecknens ftirkia"i"s.iAlmanacka och minneslista rnåä ;å;tL?; anteck_
teclrningsblad......... .. .. ...................2_25

A-nteckningsblad for adresscr och telefonno,rr-e, ... 26
Namns- och födelsedagar...,....... 27
Statistiska uppgitter om Sverge......... :............,.... 2g_2g

(Rikets indelning_ar, Riksdagsmännens aItal, Folkm.ängd, Folk-
liälqd,"l" förindringar, Areat, Jordens förAet,mgJt e?j,iiOe"sanvandnirrg, Skörd, Krecturens antal, Vågarnas längO, irartyg,lliksstal Ilommunernas f inanser, eostsfr arbank-en'oäfr Spä?ibanker.)

Råd vid brevskrivnins
ö;",;;;,t;'yilt',iii.oå;;ir;;;;;' :....... . :...: .:.....:. : 33Statensförlikningsmäniarbetstvister........... 30
1918 års marknader J1
Den nya andra kammaren........... ... g9-62

(Inledning. Porträttgalleri och biografisLa notiser. De a\.-
-__- -gångrla. Valresultåteil i de olika valkretsarna.)'fideråhning 62
Når inträder nyåret?
Hur lång och tung shall människan vara?..............: 63Alfabet 64När ispalatset ramlade, Bilder från revolutionsda-

garna i Petrograd.... ...65-91
Sverges åldsta man 91

Illuru långt borta är åskan eller annat ljud?..
Den forsta järnvägen ...........i.......
Tåndernas vård ........,..
Egentliga vikten .........

93
93
94
95
95
96

De elektriska enheterna
200 å r's kalendcr......
Världsspråkets utveckling 97-106
Några ämnens smålt- och kokpunkter............... ..... 106
Knop ......... ...................... 106
Huru shall jag taga bort flåcken?.........
Postsparbanhen ............

to7
to7

Folkkalenilern 791 8. 1+
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Annoneregistcr:

Dalamagasinet, Nås .......... 1gg
Stockholms Telegrambyrå............ ........ 1gb
Lindholms Klich6fäbrik .... 196
Hermods Korrespondensinstitut ........... tCZ
Wesslings Kortvarubolag ...... lgg
Finbrukens postpapper .... 1gg
Stockholms Bokindustri A.-8........... ....200
_Qusby Kolrespondensinstitut . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . 202
Vårldsspråket Ido .......... ...................... 204gokf<irlaget Svea............ .... 206
Alrerbloms K1ich6ansta1t.................:.. .....,...... 2O7

Sv. Telegrambvrån..........
Allm. Sparbanhen ........

Af(erDloms Klicheanstalt........... ......:................. ...... 207
Ada^mssons sjukvårdsaffar . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . : . : : ... . . .. ... . .. ZOs
Ltvt'örsåkringsanstalten Folket .............21Ir-rvrorsakrrngsanstalten Folket ............. ZII
Y,rngels Symaskiner. ... ZIZ_222r\ya banken Zl2_2Zz
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Sverges arbetare
bör endast finnas en livförsäkrings-

anstalt

- der:as egen
Kooperativa Försäkringsanstalten

FOLKET
Beviljar alla slag av livförsäkringar med
och utan avgiftsbefrielse vid sjukdom.

De lägsta försäkringsavgifterna!
Solid! De humanaste villkoren!

Förstikringsbestdnd rlLt 1917: 41,000,000
Fonder: u 2,800,000
Dekigare: , 45,000

Agitera för massanslutning! StOd enclast
Edra egna företag! Bliv ombud!

Huoudkontor.' Vasagatan 6, 1 tr., Stockholm.
Postadress: Box 233, Stockholm I.

Telefoner: Riks: Namnanrop Folket.
Stockholmstel : 6225, 71 23.

Till Stockholmsavdeln.: L:a Vattugat. 30.
Riks: växel fr. H. K. Sthlmstel.: 298 65.
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iVlänad I Dag

lnsätt Edra bosparingar i AKTIEBOLAGET t{yA BAt{KEN
flF lnqätt Edra besparin$ar i AKTIEB0LAGET NYA BANKEN.
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S&mmåndrag lör 1917

Januari

Fobruari

Mars

Maj

Juni

Äugusti .

September

Oktober .

November

December

* otQ

Till Red, q.w Folhkalend.ern,

Frams förlag,

Stockholm.
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